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A Feira no Parque: 300 mil  
com a rotina à espreita  
Fernando Assis Pacheco  

Se a chuva não pegar de estaca, o que 
pode bem,  acontecer em ano tão ince rto 
como este, 300 mil visitantes são espera-
dos na 51.a Feira do Livro de Lisboa, ar-
mada desde a última sexta-feira, 22, em 
terrenos do Parque Eduardo VII. 

O recinto comporta 103 pavilhões co-
merciais, embora se vendam também li-
vros nos da Câmara Municipal e da anti-
ga Junta de Investigação do Ultramar. Ao 
todo 300 mil volumes passarão por lá: a 
estatística diz que é um por cabeça, de 
onde uma primeita constatação — o êxito 
comercial não se compara, nem por 
sombras, com a venda de  bandeiras, bar-
retes e cachecóis à entrada do Estádio da 
Luz. A Feira faz o que sabe e a mais não é 
obrigada. 

Quanto renderão os livros vendidos, 
admitindo que o Serviço Meteorológico 
Nacional consegue empurrar a depressão 
do estilo para trás dos Açores? Qualquer 
coisa como 3,7 mil contos. Apesar de tu-
do é dinheiro-que se vê. Segunda consta-
tação: se não houvesse Feira teria de in-
ventar-se uma oportunidade parecida. 
Sempre são três semanas em que algumas 
caixas registadoras respiram de alívio, 
apontando à letra bancária com a letra 
impressa. 

A terceira constatação está igualmente 
à vista: chutada da Avenida da Liberdade 
para o Parque no ano passado, a 51.a Fei-
ra é irmã gémea da 50.a, muito arruma-
dinha nas suas quatro filas de pavilhões, 
mas sem novidade alguma. Dá para di-
zer, no regresso a vale de lençóis: «Conhe-
ço-te de algum lado. Estás na mesma.» 

Recordações de 1910  

A Feira infante foi no Rossio, há meio  

século e pico. Adolescente, galgou uns  

metros até ao começo da Avenida da  

Liberdade, subindo-a depois; árvore a ár-
vore, enquanto os automóveis iam mu-  
dando de carroçaria e a companhia Car-
ris de Ferro fazia a opção do «sujo» — au-
tocarros em lugar de eléctricos.  

Em 1980, já com os planos feitos para  
se repetir na Avenida, a Feira saltou de  
repente para ó Parque. Clamou-se que  

era um desvario, que o público ia dese rtar  
o certame. Quarta constatação: o melhor  

amigo do homem não é o cão, mas o livro, 
e nunca tantos visitantes abriram os cor-
dões à bolsa como nesse ano histórico. 
(As contas de 1981 baseiam-se nas de 1980, 
percebe-se logo.) 

Afinal o Parque tem boas característi-
cas para levar a Feira à glória de três se-
manas de lucro. Está a cu rta distância de 
um nó importante da rede dos transpor-
tes colectivos, de superfície e subterrâ-
neos, e é agradável como sítio. A inci- 

piente mentalidade «verde» acha-o libe rto 
da poluição citadina: vai aqui um bom 
bocado de exagero, mas não levemos a 
mal. Os relvados à volta são talvez o argu-
mento menos utilizado. Presa do senti-
mento do ridículo, o lisboeta hesita em 
espojar-se com um livro ou dois por almo-
fada. Lá virá o tempo do «diner sur l'her-
be».  

O que muita gente não sabe é que o no- 
vo local da Feira do Livro de Lisboa se 

a 
chamava «Rotunda» quando a estátua de  
Pombal, entaipada a meia construção,  
tinha por alcunha «o Marquês das Tá-
buas». Isso foi durante os anos 20, de ex-
celente memória. Mais para trás, em  
1910, a «Rotunda» assistiu às concentra-
ções populares de Outubro, com o seu  
dobre de finados pela Monarquia. A es-
querda de quem sobe, onde hoje fica o  
prolongamento da Rua Castilho, aquele  
cerro era conhecido dos nossos avós como 

 «o Morro do Sidónio». No pavilhão da  
CML há bibliografia sobre o assunto.  

Falta animação 

Setenta e tal editores e livreiros ocu-
pam os pavilhões comerciais, nem boni-
tos nem feios, antes pelo contrário, e na  

hora presente bastante disfuncionais,  
sem escaparates que .cheguem para a  
amostragem. A aglomeração de visitantes  
chega a ser dramática: há uma primeira  

camada comprimida de encontro ao ma-
deiramento, folheando à pressa meia dú-
zia de títulos, com uma segunda camada  

espreitando por entre ou por cima das ca-
beças dos felizes contemplados da fortu-
na e uma terceira obrigada a ser paciente  

enquanto as outras duas se não despa-
cham. O tempo de escolha é reduzido, o  

trabalho dos vendedores precário. Que  

giro se as pessoas falassem. Mas não, não  

pode ser (exceptuada a hora e meia de ir à  

telenovela).  
.Depois, falta animação. Pôr os meni-

nos e as meninas a divertirem-se num dos  
pavilhões do alto da Feira é uma ideia fe-
liz; proporcionar uma ou outra sessão de  
autógrafos faz sair o compra-e-vende do  

ramerrame. Tudo o mais, que certamente  
anda - fervendo em espíritos ousados,  
aguarda melhor ocasião. A música ao vi-
vo, o teatro, os fantoches, o circo — é as-
sim tão difícil espevitar a Feira do  Livro,  
sacudir-lhe o pó?  

Em 1982, com a ajuda dos deuses  ben-
fazejos, talvez a Feira leve uma volta.  
Diz-se que ela é «a festa». Diz-se por di-
zer, claro, porque as registadoras tilin-
tam e os vinte por cento de desconto dão  

jeito e catando bem os «monos» desco-
brem-se umas dezenas de espécies em ex-
tinção. A doença destas coisas é a rotina. 
Atenção: há doenças que matam. •  

A Feia de 1981 vista de meio do Parque: sem novidade 
	

Aguafresca, só para visitantes atentos 
	

O senhor  o puto: questão de apetites  
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Foi uma das «Três Marias, e prepara um novo romance. Disse adeus ao emprego. Colabora na TV. Tem uma «chafaricas giríssima na Costa, 
onde o convívio há-de vir somar-se, um dia destes, ao artesanato. Falamos de 

Maria Isabel Barreno: ela escreve 
"como as crianças brincam" 

Maria Regina Louro 

Havia tapeçarias espalhadas pelas paredes, 
lenços suspensos do tecto, quadros com de-
senhos e poemas, louça de barro, túnicas flu-
tuando ao vento, um Buda de chapéu de bone-
ca e colar de missangas, uma estante com li-
vros e uma enorme mesa quadrada coberta de 
papéis em desordem. Era sábado e fazia sol 
na Costa da Caparica; cães e gatos passea-
vam -se  pelo quintal; na garagem envidraçada 
que lhe serve de atelier e «loja de artesanatos 
vários,, Maria Isabel Barreno costurava um 
édredon em patchwork. 

«A minha vida de escritora nunca ligou de 
maneira nenhuma com o resto da minha vida. 
Tinha o meu emprego no INII e escrevia à 
noite quando chegava do trabalho. De uma 
maneira geral, é assim que os escritores pro-
cedem: têm o seu trabalho, que é considerado 
relativamente afim da criação — jornalismo, 
publicidade —, e depois lá vão escrevendo os 
seus livritos. Para mim, não dava resultado. 
Porque a área de mim de onde vem a criação 
literária nada tinha a ver com a área de mim 
que tinha que funcionar naquele espaço pro-
fissional. Pelo contrário, como havia essa apa-
rente semelhança que era a escrita — o mes-
mo veículo —, o que aconteceu é que a minha 
escrita..., 

Maria Isabel Barreno: 42 anos, um curso 
superior, uma profissão (investigação socioló-
gica) abandonada, dois filhos, dois romances 
(De noite as árvores são negras e Os outros 
legítimos superiores), participação nas Novas 
cartas portuguesas, diversos ensaios e esse li-
vro incatalogável chamado A morte da  mãe.  
Um novo romance, O inventário de Ana, qua-
se pronto, entre actividades várias, um pro-
grama para a Televisão, trabalho doméstico, 
passeios à beira-mar, recolha de conchas e ob-
jectos abandonados, jogos, conversas: tentan-
do imitar, diz ela, «a maneira como as crian-
ças brincam,. 

«Bem, comecei a escrever em adolescente 
porque me dava gozo, escrever sempre foi pa-
ra mim uma coisa muito ligada ao lúdico. 
Mas, a certa altura, verifiquei que a minha 
escrita ia ficando cada vez mais acachapada 
pelo tipo de escrita que tinha que fazer no 
emprego. Aquela escrita de tipo analítico, ca-
da vez mais racionalizada, tinha pouco a ver 
comigo. Bem sei que houve outros factores, 
possivelmente também a minha própria evo-
lução como mulher. Mas, até me empregar, 
só tinha escrito versos, que nunca publiquei. 
Depois, comecei a escrever romances, e cada 
vez caminhava mais para o ensaio. Ora, isso 
tirava-me todo o prazer da escrita, porque o 
ensaio não me dá gozo nenhum. Pelo contrá-
rio, quando escrevo ensaios, faço-o sempre 
debaixo de uma grande tensão e de uma gran-
de angústia., 

O parto mais doloroso 

resultado seriam vários livros todos com ar 
muito ensaístico, muito analítico. Para conse-
guir fazer aquele resumo, tive que juntar mui-
to de ficção, muito de emocional. Tenho a 
impressão que foi o parto mais doloroso da 
minha vida. 

Um miúdo irrompe subitamente no espaço 
envidraçado; ela diz: «Olha, filho, estou a dar 
uma entrevista, se quiseres ficar, estás quieto 
e caladinho e não interrompes., A criança tor-
na a partir para as suas brincadeiras. Ela cha-
ma-me a atenção para  um  quadro exposto na 
parede: uma colagem de conchas, rendas e 
uma mecha de cabelos louros. «São cabelos 
dos meus filhos, não achas -que ficou com 
muita graça?, E depois retoma o fio anterior. 

R. — Foi o processo de escrita daquele livro 
que me chamou realmente a atenção para o 
facto de o meu trabalho, em vez de ser uma 
área afim, pelo contrário... passava por uma 
escrita que entrava em contradição comigo, 
que me inibia a espontaneidade. As tantas, pa-
ra mim, as palavras já eram só instrumentos 
analíticos. Perdia o contacto que tinha tido 
com elas anteriormente. E depois, à medida 
que fui perdendo as ideias de carreira profis-
sional, de afirmação por esse lado, houve uma 
série de valores que revi, e comecei a tentar 
ver efectivamente o que é que me interessava 
por corresponder a necessidades original e fun-
damentalmente minhas e não às imagens que 
me tinham sido dadas: 

O Inventário de Ana é já uma síntese de to-
do este processo. Mas a autora não gosta de 
falar de um livro que ainda não acabou. Sabe-
se apenas que é o percurso de uma mulher que 
se interroga — como ela própria. Que inven-
taria a sua vida: para poder passar a inventá-
la. 

As mãos também pensam 

P. — Um autor feminino, uma situação de 
mulher... Uma escrita feminina? Achas que 
se pode falar da existência de uma escrita fe-
minina? 

Ela puxou o seu primeiro cigarro da tarde. 
Reparei no cinzeiro sobre a mesa, limpo de 
beatas. «Quando vou para Lisboa, fumo de-
salmadamente, sobretudo quando estou com 
pessoas. Aqui, quase não preciso de fumar. O 
que significa que a vida de Lisboa dá uma 
grande tensão..., 

R. — Escrita feminina? Nem todas as mu- 
lheres têm uma escrita feminina, mas há uma 
escrita feminina. Tradicionalmente, era um 
género romanesco, sentimental e assim por 
diante. As mulheres escreviam desse modo 
porque era esse o tipo de mundo em que vi-
viam. Aliás, muitos homens também escre-
viam assim, sobretudo quando se dirigiam às 
mulheres. 

P. — Mas, em grande parte, as mulheres já 
saíram desse «ghetto»... 

R. — Acho que pode falar-se de escrita fe-
minina naquelas mulheres que conseguem 
distanciar-se dos padrões de cultura mais vi-
gentes e fazer falar o que há de mais original 
na sua posição de mulheres em relação aos 
homens. A atenção das mulheres vira-se para 
outras realidades que não são vistas pelos ho-
mens, porque é outra a sua posição no mun-
do. Cria-se uma nova imagem do real. Há 
muitos campos desse real que surgem agora, 
ou começam a ser esboçados. Desde que co-
meçou a aparecer uma escrita de mulheres 
com coragem para falar de um ponto de vista 
feminino e até de assuntos que até aí nem se- 

quer eram admitidos como possíveis objectos 
de cultura. 

Cita Virginia Woolf e a sua «visão particu-
larmente feminina do mundo,. Cita Monique 
Wittig e a sua reinvenção da  linguagem.  Fala 
dos livros de Marguerite Duras que, mesmo 
quando evocam valores universais, «apresen-
tam uma forma de escrita que só poderia vir 
de uma mulher,. Refere também o mundo de 
Maria Judite de Carvalho, a escrita convulsa 
de Agustina.-Recorda Irene Lisboa. 

R. — De certa forma, a escrita feminina é 
uma coisa que já vem de antes dos movimen-
tos feministas. Por muito «viradas» que te-
nham sido pelos homens, descobre-se sempre 
nas mulheres um ponto de vista diferente, 
sobretudo no tratamento das personagens, 
homens e mulheres. 

P. — Talvez seja uma escrita mais ligada à 
vida... E a tua actividade literária, como é que 
se liga a estas tapeçarias e «artesanatos vá-
rios» que te rodeiam? 

R. — Bem, uma das coisas em que reparei 
a certa altura é que efectivamente gosto muito 
de fazer coisas com as mãos. Sempre gostei, e 
sou muito sensível a tudo quanto seja cores, 
formas. É uma coisa que sempre me fascinou. 
Mas, durante muitos anos, só punha isso no 
arranjo da casa, embora já fizesse muitas coi-
sas. E, fundamentalmente, um belo dia repa-
rei que era enquanto as fazia que me ocorriam 
ideias para escrever. Porque não sou capaz de 
estar sentada na cadeirinha a olhar para o ar e 
a pensar, à espera que as ideias venham, ou à 
espera de encontrar o estado de espírito ideal. 
Para mim, isso era realmente conseguido es-
tando a fazer qualquer coisa com as mãos. E 
depois, comecei a achar que, no fundo, era 
uma criação que também me dava muito go-
zo, não apenas um suporte de outra criação, 
mas uma coisa em si, que eu simplesmente 
nunca tinha levado a sério. 

P. — Um trabalho sem dignidade se com-
parado com a actividade de escritor a sério? 

R. — Era daquelas coisas que eu não era 
capaz de levar a sério, porque não fazia pa rte 
da imagem que tinha feito de mim, das coisas 
que tinha absorvido até ce rta altura. E depois, 
comecei a ver se construía a minha vida den-
tro daquilo que me parece certo, e que é fazer 
um mínimo de coisas de que eu não gosto - 
só mesmo aquelas que não posso deixar de fa-
zer — e um máximo de coisas de que gosto. 
Ver se conseguia um equilíbrio económico 
dentro disto. E o que me apareceu como hipó-
tese possível era realmente ter aqui a loja de 
artesanato. 

Um universo feminino 

O édredon é retomado. Ela fala de outros 
trabalhos que pensa fazer. Mostra-me o 
amontoado de tecidos sobre a máquina de 
costura. Há vestidos inacabados, túnicas, co-
letes... 

R. — Estou a pensar criar uma nova moda 
feminina... 

P. — Mas o teu último livro, A morte da 
mãe, ainda é ensaio, embora não seja só isso, 
embora seja também ficção, mito... 

R. — A morte da mãe foi uma tortura, até 
porque durou ao todo oito anos a escrever... 

P. — Como se não pudesse deixar de o fa-zer...? 
R. — Bem, a minha escrita é de raiz emo-

cional, afectiva. Foi quando ultrapassei a ati-
tude emocional sobre a luta das mulheres — e 
foi uma fase muito importante — que senti 
necessidade de aprofundar mais a questão. 
Quando sinto os problemas, quando acho que 
é importante resolvê-los a nível pessoal, sinto 
igualmente necessidade de os resolver a nível 
intelectual e tenho que fazer a teoria toda do 

s assunto, indo até às suas raízes e causas. A 
morte da mãe é muito o resultado disso. Foi 
um processo doloroso, mas que me foi neces-
sário, era quase um exorcismo, tinha que fa-
zer o balanço de um percurso que em mim du-
rou anos e anos. 

P. — O livro ressente-se da duração e 
complexidade desse percurso. 

R. — Foi um sofrimento, até porque tinha 
tanta informação! Passei anos e anos a resu-
mir livros; ao fim dava mil e não sei quantas 
páginas. Tentei reduzir, às vezes penso que o 
devia ter subdividido em vários livros. Mas o 
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PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA 
TEM A HONRA DE EDITAR 

O SENHOR DOS ANEIS 
UMA DAS MAIS NOTÁVEIS CRIAÇÕES 
LITERÁRIAS DO NOSSO SÉCULO. 

UMA OBRA VERDADEIRAMENTE MO-
NUMENTAL. 
UMA COSMOGONIA ARQUITECTADA 
POR INTEIRO, NUMA IRRUPÇÃO DE MA-
RAVILHOSO, QUE É ADMIRÁVEL JOGO 
DE CRIAÇÃO PURA. 
UM MUNDO QUE CHEGAMOS A ACRE-
DITAR QUE EXISTE. 
A OBRA-PRIMA DUM AUTOR GENIAL 

... O MUNDO... ENCONTRA-SE DIVIDIDO 
EM DUAS PARTES: 
A DAQUELES QUE JÁ LERAM O SE-
NHOR DOS ANÉIS E A DAQUELES 
QUE A VÃO LER. 

«Convívio? Tertúlias de café, encontros sociais completamente vazios, em que não se diz coisa nenhuma? Deixei de ser 
capaz de aturar esse género de vidar 

P. — Uma tentativa de revalorização do 
trabalho feminino? 

R. — Sim, e isso também é resultado do ca-
minho que percorri. Comecei à maneira clás-
sica; tentando rejeitar tudo o que era tradicio-
nalmente feminino. Ser como os homens. Ho-
je tenho uma perspectiva inteiramente dife-
rente. As mulheres têm sido discriminadas so-
cialmente; apesar disso, tiveram ao longo dos 
séculos um contributo grande para o andar 
das sociedades humanas. Embora ficassem 
em casa a cozinhar, as mulheres construíram 
um mundo próprio, com os seus valores — a 
qualidade da vida, pode dizer-se que foram 
elas que a foram inventando. Só que o seu 
mundo sempre foi subestimado e desvaloriza-
do. 

P. — Vês perspectivas de mudança? 
R. — Há muitas mulheres atentas a isto. E 

até outros grupos, sem serem de mulheres. 
Penso que todo esse mundo que tem permane-
cido como feudo exclusivo das mulheres virá a 
ter influência ao nível global das sociedades e -
embater nos valores masculinos. A guerra, à 
valorização da morte, ao planeamento, à or-
ganização tecnológica, hão-de contrapor-se 
esses valores que têm sido desenvolvidos pelas 
mulheres — o afecto, a proximidade com a vi-
da, um outro tipo de relações entre as pes-
soas. 

P. — Um outro tipo de trabalho, mais pró- 
ximo do jogo? 

R. `— Para mim é esse o sentido do artesa-
nato. O que confere valor a estes objectos é o 
facto de se sentir neles a maneira harmónica 

como foram criados, a incorporação lenta e 
sem tensão de trabalho humano. 

P. — Mas a nível global, há a planifica-
ção... 

R. — Não sei até que ponto é possível e de-
sejável planificar o trabalho. A planificação, a 
racionalidade do trabalho, a burocracia ao 
fim e ao cabo, só dão má qualidade à vida. 
Devíamos aceitar esta situação como transitó-
ria e ver de que outro modo poderia ser. E 
penso que o exemplo está na maneira como as 
crianças brincam. E daí que o trabalho dos 
adultos tem que partir. 

P. — A escrita também? 
R. — Repara no caso das Novas cartas. Foi 

escrito sem esforço nenhum. Para mim, foi in-
teiramente vivido como prazer, convívio, di-
vertimento. E foi o que mais me gratificou ao 
nível económico e de fama. Em contrapartida, 
cheguei à conclusão que me é quase impossí-
vel escrever todas as semanas um naco de pro-
sa qualquer. 

P. — Mas tens um programa regular na Te-
levisão, De mulher a mulher... 

R. — Reflecti muito se aceitava. Por um la-
do, havia a hipótese de ganhar umas coroas. 
Por outro lado comecei a pensar que tinha que 
redifinir a minha possível ligação com a socie-
dade em que vivo. Tentando ver que coisas 
posso fazer em contacto com os outros. E de-
pois concluí que, a nível da luta das mulheres, 
é importante que se façam programas de Tele-
visão. Há ainda um outro significado, e penso 
que é o mais importante: há muito que man- 

tenho um namoro muito tímido com o cine-
ma. Vejo muito em termos de imagem, inclu-
sivamente as coisas que escrevo. Mas assus-
tam-me  as máquinas. Com  este programa, 
tenho a experiência de ver um texto meu 
transformado em imagem. Isso leva-me a con-
ceber projectos de transformar alguns dos 
meus livros em filmes. E um deles é A morte 
da mãe. 

O regresso dos infernos 

Havia mais de quatro anos que não encon-
trava a Isabel. Depois das primeiras e apaixo-
nadas reuniões do MLM, logo a seguir ao 
«Processo das Três Mariass, só a revi uma vez, 
já na casa da Costa da Caparica, completa-
mente «retirada do mundos. Hti tempos, sou-
be que tinha aberto uma loja de artesanato ao 
pé da porta, na Avenida D. Sebastião, n.° 46. 
Agora, fala-me do projecto de fazer deste es-
paço um centro de convívio, em que haverá 
chá e bolos. «Logo que tenha paciência para 
enfrentar a burocracia... s 

P. — A que se deve este «regresso ao mun-
do»? 

R. — Anos a fio, estive praticamente isola-
da. Foi um longo processo, em que procurei 
ver o que é que em mim estava introjectado de 
todos os condicionamentos e repressões que 
são impostos à mulher na sociedade. Foi qua-
se como uma descida aos infernos e um re-
gresso. Porque, às tantas, fica-se com uma 
sensação de perda de identidade... Sentia-me 
tão por fora de tudo como se tivesse passado 
para o outro lado do espelho. Tenho a impres-
são de que todas as mulheres passam por isto 

quando começam a entender realmente o que 
é a opressão... eu sei lá, nos discursos artísti-
cos, nos discursos científicos, nos discursos 
sobre os sentimentos... Tudo está contamina-
do pela supremacia dos valores masculinos. 

P. — E depois da descida aos infernos? 
R. — Também tive que fazer uma revisão 

profunda das minhas relações com os outros e 
até dos meus sentimentos para com os outros. 
E, a certa altura, comecei a aperceber-me de 
como é importante estar inserida numa socie-
dade com uma certa cultura. Como condição, 
até, de saúde mental, e da possibilidade de co-
municar com os outros. Mas o convívio habi-
tual — tertúlias de café, encontros sociais 
completamente vazios em que não se diz coisa 
nenhuma — deixei de ser capaz de aturar esse 
género de vida. Então, comecei a sentir neces-
sidade de inventar outro modo de relações. 
Houve os encontros de mulheres, mas tam-
bém aí as minhas experiências foram limita-
das. 

P. — E agora? 
R. — Agora, penso cada vez mais que te-

nho que ser eu a inventar a minha própria ma-
neira de conviver. Por exemplo, gosto muito 
de fazer coisas em conjunto com outras pes-
soas ou de mostrar aos outros o que estou a f a-
zer: desse género de partilha. Para mim, é es-
se o convívio mais gratificante. Para aquele ti-
po de convíviofeito só de troca de opiniões, 
como geralmente se pratica — não tenho pa-
ciência. Até porque acho que, na sua maior 
parte, as palavras estão cansadas. • 



CURSOS DE LÍNGUA ALEMÃ 
 

preparatórios do ingresso na  
ESCOLA ALEMÃ DE LISBOA  

À semelhança dos anos anteriores, a Escola Alemã de Lisboa volta a proporcionar  

no próximo ano lectivo cursos intensivos de alemão para crianças que então se encon-
trarem a frequentar a 4.8  classe do ensino primário português. A aprovação nesse curso 

 

habilita o aluno a inscrever-se na 5° classe do Novo Ensino Secundário (corresponden-
te ao 1.° ano do Ciclo Preparatório) da Escola Alemã de Lisboa.  

Início: 28 de Setembro de 1981.  
Propinas: 2000$00 (inclui o livro do curso).  
Inscrição: 250$00.  
Prestam-se informações mais pormenorizadas pelos telefs.: 79 14 01, 79 14 32 e 

 79 14 33.  

UMA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO TERÁ LUGAR ÀS 21.30, DO DIA 2 DE JUNHO, 
 

NA ESCOLAALEMÃ DE LISBOA.  

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES  

S 
1 

AS EMOÇÕES  
OS FACTOS  
E OS FANTASMAS  

Ida  
LAING INTERROGA-SE, INTERROGA OS OUTROS,  
FALA-NOS DA SUA INFÂNCIA, DO SEU MEIO FAMILIAR,  

DOS SEUS DOENTES, ALIENADOS E ESQUIZOFRÉNICOS...  
DAS COISAS DA VIDA.  

R. D. LAING  

Quem o alheio veste  
Jorge Listopad  

N um dos domingos passados 
(12.IV.81), o «Diário de 
Notícias» publicou uma lon-
ga entrevista com Vergílio 
Ferreira, tal como Mário 

Ventura, o seu autor, já fizera com Fer-
nando Namora, Augusto Abelaira, Car-
doso Pires e talvez com outros. Entrevis-
ta, do lado do entrevistado, amável, jo-
vial até, como se ele quisesse corrigir a 
imagem severa, jansenista e, segundo 
Mário Ventura, «quezilenta» deixada em 
alguns pelos dois volumes de Contacor-
rente.  

As fotografias de Sousa Dias que 
acompanharam o encontro, fizeram o 
resto. Nelas o autor de Alegria breve en-
verga um «pullover» branco ou cru, foto, 
tipo norueguês (como o queijo tipo Ser-
ra), gola alta, embora afastada do pesco-
ço, desportivo, uma larga faixa ornamen-
tal no peito, prolongand-se nas mangas , es-
treita nos punhos; gostava de saber 
qual a cor desta lista — azul, azul-acin-
zentada? encarnada ou encarniçada? ou 
cor natural da lã, acastanhada-escura? 
Na fotografia a preto e branco nota-se 
que a cor é contrastada e forte. 

Quem comprou o «pullover»? Foi pren-
da? Foi trabalho de Penélope-Regina? 
Em todo o caso, o «pullover» inabitual, 
new-look, vestido para a ocasião da entre-
vista, completou o tom um tanto inabi-
tual, new-look, da entrevista. «Pullover» 
que mais faz lembrar a neve do Telemark 
do que o nevão da Beira do jovem semina-
rista que, imagino, teve de andar semp re 

 com fatos escuros, camisa de província, 
gravata incolor, de Verão e de Inverno; só 
muito mais tarde uma pequena fantasia 
terá completado a rigorosa filosofia vesti-
mentar, e essa trazida pelo Vergílio Fer-
reira, escritor. 

Em camisa,  
mais perto de Deus  

Gunther Gruber, no seu livro Psicolo-
gia Vestimentar (ed. Rowohlt, 1957),  
conta vários episódios de disfarces vesti-
mentares históricos que por vezes acaba-
ram em conversão autênticas «A omnipre-
sença da nossa -roupa, fatos, sapatos,  

chapéus», escreve Gruber, «é tão fo rte e  
imprime um (auto)-retrato, que qualquer  

desvio dessa regra-imagem pe rturba. Os  
fatos completam o rosto, o co rte dos ca-
belos, a nossa figura, e nunca deixam os  

seus portadores na solidão absoluta». O  
ensaísta alemão ilustra com vários  
exemplos a importância do guarda-roupa;  

Verg$io Ferreira e o Kpulloven tipo norueguês. Qual-
quer desvio da regra-imagem perturba, diz Gunther  
Gruber.  

um amigo católico confessou-lhe que uma  
vez foi à missa de domingo, durante as fé-
rias, em camisa. «Fiquei desconcentrado.  
Olhei em volta, se havia alguém mais ves-
tido como eu. Ninguém reparou em mim  
mas continuei inquieto. Até inventei uma  

desculpa de estar assim em mangas de ca-
misa, sem casaco, de que estava mais per-
to de Deus, mas depois tive vergonha des-
te pensamento. Senti-me incompleto sob  

a abóbada da igreja, enquanto as mulhe-
res que tinham dado um salto à igreja do  
vizinho mercado dominical, com cestas  
de batatas, espinafres, nabiças e cebolas,  

até com garrafas de leite na mão, estavam  

perfeitamente compenetradas durante a  

missa. Eu, dessa vez, fui apenas um ob-
servador.»  

Cunhal de «T-shirt»?! 

O livro, interessante, na zona entre a 
psicologia e a antropologia, não deve fa-
zer-nos esquecer Vergílio Ferreira e a sua 
imagem inabitual. E não foi a única, nes-
tes dias: António-Pedro Vasconcelos, que 
anda, desde que se conhece, de acordo  
com o seu retrato psicofisico, com camisa 
aberta, há dias apresentou Cine-Clube  
(RTP 2) com gravata. E eu, perturbado 
pela imagem, não apanhei bem o que ele 
disse e até me escapou o princípio de fil-
me... Tais perigos acompanham as mu-
danças da imagem pessoal, mudanças  

por vezes espontâneas, irreflectidas, por  
vezes calculadas, de risco calculado.  

Bem? Mal?  
Imaginem, por exemplo, a fotografia  

de Alvaro Cunhal acompanhando a en-
trevista de Maria João Avillez: ele em «T-
shirt» com «Racing-Club» no peito e nas  

costas . Certamente que a Maria João teria  
outra entrevista, a sonhada.  

Não haverá um certo insólito ao vis-
lumbrar Cunha Rego com o boné amare-
lo e vermelho, pala azul, da bebida Ri-
card?  

Ou o dr. Pinto Balsemão como pára-
quedista dos Comandos, uma bazooka na  
mão, em vez do guarda-chuva britânico?  
Claro, neste caso a mudança vestimentar  

radical corresponderia a uma mudança  
de situação e ao seu paradoxo inerente. O  
que não seria forçosamente o caso do  

prof. Freitas do Amaral vestido com uma  
jardineira, guitarra eléctrica ao pescoço,  
prenda da JC antes da reunião de Tróia.  

Nem de Eusébio Marques de Carvalho  

em túnica, para uma reunião bíblica tele-
visionada.  

O hábito e o monge 

Mas falemos de preferência dos nossos  

intelectuais, cuja imaginação, e eventual-
mente pouca prudência, podem libertar  

outras imagens mais facilmente do que os  
políticos que sabem que o hábito faz o  

monge e que a luta política é também a  

batalha pela marca da imagem.  
Dinis Machado de fraque? Ou de  

«smoking» azul Berlim, para poder parti-
cipar nas mundanidades sempre eufóri-
cas da vária Gente.  

Augusto Abelaira apresentar-se uma  

bela manhã com a pele de Tarzan? Tal-
vez não fosse preciso tanta despesa (nem  

tanta «corrupção» da imagem convencio-
nada, utilizando a terminologia de GG)  

— Abelaira seria outro só cortando os ca-
belos e fumando, em vez do cachimbo,  

um charuto do stock de Soares Louro.  
Bom Jesus, quem anda, um, dois, um,  

dois, pela Marginal! Já vão perto do  
«Dom Pepe» e não aceitam boleias. Artur  
Ramos e Rogério Paul o.  em farda de escu-
teiros, do Restelo (casa de Rogério) ao  

Estoril (casa de Artur).  
Poderá Eduardo Prado Coelho co-diri-

gir o «JL» em «kimono» e calças de «aiki-
dó»?  

E na província, nada? Miguel Torga  
com calças e sapatos especiais, «stick»,  
Clara Rocha no seu encalço com o saco de  

golfe, aproxima-se a largos passos de S.  
Leonardo de Galafura, essa «proa de um  
navio de penedos / a navegar num doce  
mar de mosto,/ Capitão no seu posto...»  

Eduardo Lourenço disfarçado a precei-
to de tirolês (calções de coiro, suspensó-
rios com flor de Edelweiss, chapéu de  
pluma) com a sua cabeça inteligente e  
sensível, perderia a situação de «ma?tre-à-
penser» nosso.  

«Suicidar» o fato! 

Os que tomarem a decisão de mudar a  

imagem, coadjuvados pelo seu vestuário,  
deverão iniciar a metamorfose lentamen-
te, aconselha Gunther Gruber, já citado.  

Mais: os novos fatos (e outros objectos  
complementares) não devem ser material-
mente novos, mas ostentar a patine do  
usado, aculturado, do habitual. No livro,  

aliás, conta-se outro episódio relativo ao  
complexo do fato novo: «... a estação de  
caminho-de-ferro de Colónia, durante a  
guerra; nesse enorme hall de passos per-
didos, ouvia-se a sereia anunciar a apro-
ximação de aviões inimigos. Eram 11 ho-
ras da manhã. JJ também ouviu, quis  
descer ao abrigo antiaéreo, quando ouviu  
o outro sinal, de perigo iminente, que já  

não permitia nenhum prazo,  mas apenas  
o deitar-se no chão, onde quer que se esti-
vesse. Toda a gente deitada: soldados,  

velhos, novos, crianças, funcionários.  
Único de pé: JJ herói? Louco? Não. Ou-
viam-se já as explosões perto. Sempre de  
pé. Finalmente, os aviões afastaram-se. A  
parte setentrional da gare em fogo; pâni-
co. JJ continuou a sua marcha. O que  
aconteceu, JJ conta: — Não fui capaz de  
me deitar. Tinha nesse dia pela primeira  
vez o meu fato novo, azul-claro, ainda ho-
je me lembro, e também o chapéu novo.  
Durante o ataque aéreo dizia para mim:  

Atenção ao fato novo! Atenção ao cha-
péu! Atenção! — Hoje, quando reflicto  
sobre isso, não compreendo, mas é um  

facto, que o medo de sujar o fato novo foi  

instintivamente mais forte do que o medo  
da morte.»  

E o autor comenta: «No caso de JJ, o  
fazer mal ao seu fato novo era levantar  
voluntariamente a mão contra si próprio.  
Preferia morrer inteiro pela mão do ini-
migo do que «suicidar» o seu fato, sendo  

já parte dele.»  

Voltando ao ponto de partida: conser-
vador, que o somos todos em matéria de  
imagem, peço ao amigo Vergílio Ferreira  

que continue como é, como o vemos e co-
mo gostamos dele, sem «pullover» tipo  
norueguês, sem, boa disposição, mal hu-
morado connosco, vestido de escuro, cin-
zento de alfaiate, com gravata; e, já que  

insiste, então venha uma pequena fanta-
sia livre, um casaco de malha cor de cere-
ja, nos dias frios. •  
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Doze anos 
para traduzir Eliot 

O poeta com Vagina Woolf (foto de Leonard Woolf) 

T.S. Eliot e Valerie Eliot chegam a Londres depois da lua-de-mel (Fevereiro de 1957) 

CONCURSO DE ESCULTURA 

CARRIS - MIRAFLORES 
Está abe rto concurso, até ao dia 30 de Junho p.f.°, entre a rtistas 

plásticos de nacionalidade portuguesa, para seleccionar um «moti-

vo escultório» a erigir no complexo oficinal que a Companhia Car-

ris de Ferro de Lisboa está a construir em Miraflores e que, no ex-

terior do mesmo, lhe assinale condignamente a presença. 

Os interessados poderão fazer a sua inscrição na Secretaria da Co-

missão Administrativa da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, na 

sede, Rua 1.° de Maio, n.° 103, todos os dias úteis, das 9 às 13 e 

das 14.30 às 17.30 horas, até à data cima referida, mediante o pa-

gamento de Esc. 300$00. No acto da inscrição serão fornecidas as 

bases de concurso e os desenhos elucidativos de implantação e 

enquadramento. 

FEIRA DO LIVRO 
22 de Maio a 10 de Junho 	 Parque Eduardo VII 

VENDA EM PROMOÇÃO 

NÚMEROS 
ATRASADOS 
DA REVISTA 

(UISTOmA)  
PAVILHÃO 

N.° 26 r 	CASA DO LIVRO EDITORA, LDA. 
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Av. Poeta Mistral, 6-B • Telefs. 76 93 55, 73 22 33. 1000 Lisboa 

Irineu Garcia 

O grande poeta metafísico norte-americano 
de nascimento, e inglês naturalizado, Thomas 
Stearns Eliot desde o ano passado está mais 
presente aos interessados na sua poesia tradu-
zida no Brasil. Em Novembro a poetisa e tra-
dutora Idelma Ribeiro de Lima financiou sua 
tradução que é uma coletânea abrangendo a 
poesia de Eliot até o poema Quarta-Feira-de-
Cinzas. 

O despertar dos estudiosos, e curiosos tam-
bém, pela obra de Eliot no Brasil aguçou com 
a apresentação de Crime na catedral numa 
cuidadosa tradução de Maria da Saudade 
Cortesão, e encenada por Ma rtin Gonçalves, 
no adro do Mosteiro de São Bento, no Rio de 
Janeiro. Houve uma boa cobertura pela Im-
prensa e a Rádio não só transmitiu o espectá-
culo como o gravou e retransmitiu mais vezes, 
tendo uma repercussão nacional. Em seguida 
vieram as traduções de The Waste Land pelo 
poeta Paulo Mendes Campos e Four Quartets 
pelo poeta Ivan Junqueira, em edições bem 
cuidadas da Civilização Brasileira, sendo que 
os Quartetos foram precedidos de um estudo 
de António Houais. Os lançamentos posterio-
res foram dos poetas Oswaldino Marques, 
que traduziu Prelúdio I, Manhã à Janela e 
Conversa Galante (de Prufrock e outras obser-
vações) e Quatro Quartetos, Péricles Eugénio 
da Silva Ramos, que traduziu o poema Um 
Cântico Para Simão (de Poemas de Ariel), e 
Dora Ferreira da Silva, que traduziu Quarta-
Feira-de-Cinzas. Depois houve um bom inter-
valo. 

No fim do ano passado apareceu, como foi 
dito acima, T.S. Eliot — Poemas, tradução de 
Idelma Ribeiro de Lima (edição da tradutora 
e distribuição Hucitec — São Paulo —115 pá-
ginas). 

Um trabalho difícil, que demorou doze 
anos, terminando por não conseguir editor. 
Idelma não faz mistério dos obstáculos que te-
ve que transpor: «Não basta conhecer inglês e 
conhecer poesia. E preciso ter um sentido da 
penetração dentro da palavra, do verso, para 
captar seu significado exacto — e isso só um 
poeta, alguém de trato íntimo com a poesia, 
pode fazer. Do contrário o que acontece  é pro

-sa.» 
Paulo Mendes Campos, que é um severo es-

tudioso de Eliot, falando à revista Veja diz: 
«Ao traduzir Eliot nos deparamos com toda 
uma tradição. Ele era monarquista, anglica-
no, tradicionalista, e naturalizado inglês por-
que — suponho — que assim estaria mais 
próximo de suas origens. Não é fácil enfrentar 
a produção de um homem que carrega o pas-
sado tão arraigado dentro de si.» 

Uma curiosidade; quando Paulo Mendes 
Campos traduzia The Waste Land no Brasil, 
o poeta Thiago de Mello, que vivia no Chile, 
estava traduzindo a mesma obra, a qual é tra- 

duzida em Portugal por Maria Amélia Neto e 
editada pela Atica com o título A Terra Sem 
Vida. A tradução de Paulo Mendes Campos é 
intitulada A Terra Inútil, a de Thiago A -Terra 
Desolada e agora a de Idelma A Terra Gasta. 

T.S. Eliot — Poemas tem um texto de apresen-
tação do poeta Cassiano Ricardo, que 
morreu em 1974. Embora de maneira desi-
gual, o poeta Cassiano Ricardo, nos seus últi-
mos anos de vida, trabalhava intensamente e 
era um grande conhecedor da alta poesia. Sua 
apresentação ao livro é quase um aval da sua 
qualidade e a boa acolhida da crítica atesta is-
so, embora com alguma reticência, quando se 
trata de traduções de poemas que exigem um 
grande poder de recriação. 

Agora, passados seis meses a editora Nova 
Fronteira lança no mercado T.S. Eliot — Poe-
sia, um volume de 313 páginas, reunindo 
Prufrock e Outras Observações, Poemas, A 
Terra Desolada, Os Homens Ocos, Quarta-
Feira-de-Cinzas, Poemas de Arid, Poemas 
Inacabados, Poemas Meno res, Coros de «A 
Rocha» e Quatro  Quartetos. Precede o come-
ço do livro um estudo introdutório de vinte pá- 
ginas e seguem-se mais de cem, juntando no-
tas explicativas de cada poema, com a respon-
sabilidade e competência do poeta «eliotiano» 
Ivan Junqueira, praticamente desconhecido 
em Portugal. O Jornal do Brasil no ensejo do 
aparecimento do livro publica um extenso tex-
to  assinado pelo romancista e crítico Per 
Johns intitulado «O Poeta do Prosaico e da 
Desolação», em que, depois de situar a impor-
tância de Eliot na poesia do nosso século, 
conclui que a obra agora traduzida e editada 
partindo de Prufrock e Outras Observações 

(1917) a Quatro Quartetos (1943), atende, em 
matéria de seleção, à organicidade do poeta. 
Quanto ao trato da tradução, como pela pro-
fundidade do ensaio introdutório e pelas mi-
núcias das notas explicativas, diz o crítico: 
«Da presente tradução propriamente dita é 
preciso que se diga duas coisas essenciais. Pri-
meiro, a de que é fruto de um amor e convívio 
que se diriam quase obsessivos ao longo do 
tempo, penhor de uma evidente afinidade 
electiva. Segundo, a de que se trata da recria-
cão de um poeta por outro poeta, onde o even-
tual deslize de pequenos detalhes perde im-
portância diante do ace rto maior da fidelida-
de do espírito do todo. Um espírito que Ivan 

Junqueira, mais do que reproduzir, viveu.» 
Eliot é um poeta que ainda está amadure-

cendo para atingir o grande público, ou o 
grande público está amadurecendo para des-
cobrir o poeta, ou entendê-lo. Seja como  for, 

 existe quase um metrónomo no começo de 
Burt Norton, como exigência de integração na 
poética de Eliot: 

O tempo passado e o tempo presente 
Estão ambos talvez presentes no tempo futuro 
E o tempo futuro contido no tempo passado 
Se todo o tempo é ternamente presente 
Todo tempo é irredímivel. 

Assim como naquela emoção progressiva 
em Apocalipse Now, quando, com o barco su-
bindo o rio, Coppola põe Marlon Brando a 
cantar: 

Nós somos os homens ocos 
Os homens empalhados 
Uns nos outros amparados 
O elmo cheio de nada. Ai de nós! 

São os primeiros versos de Os Homens 
Ocos, de Eliot. 

A reflexão de Jorge de Senna, diz tudo da 
poesia T.S. Eliot: «A mais pura meditação 
sobre o sentido da vida.» 

Baixo contínuo 

O centenário de nascimento do escritor 
Afonso Henriques Lima Barreto, transcorrido 
no dia 13 de Maio, foi assinalado por diversas 
manifestações, não só na sua cidade natal, 
Rio de Janeiro, como em São Paulo, Campi-
nas e Brasilia. Lima Barreto mereceu do feroz 
crítico Agripino Griecco o batismo de «o mais 
brasileiro dos nossos romancistas», e o escri-
tor e cronista urbano João Antônio o conside-
ra «o mais carioca de todos». Uma nova edição do 
exemplar estudo-biográfico por Fr ancisco de As-
sis Barbosa foi relançada e seu autor e 
académico pronunciou uma conferência na 
Academia Brasileira de Letras e foi inaugura-
da uma exposição na Biblioteca Nacional. Em 
São Paulo foi lançado o livro «Um Mulato no 
Reino de Jambom: as classes sociais na obra 
de Lima Barreto» (Ed. Co rtez 200 p.), inicial-
mente tese de mestrado de Maria Zilda Fer reira 
Cury. Uma análise crítica da obra ficcional e do 
jornalista, pobre, mulato e discriminado racial, 
numa época de progresso lento e num 
país de limitadíssimos horizontes para qual-
quer manifestação de a rte moderna, como foi 
a primeira década do nosso século. * São Pau-
lo será o palco do 3.° Festival Internacional de 
Teatro, organizado pela actriz e empresária 
Ruth Escobar (portuguesa de nascimento), a 
realizar-se na primeira quinzena de Agosto. O 
festival realizar-se-á concomitantemente em 
São Paulo e Curitiba. Em São Paulo serão uti-
lizadas as seguintes salas de espectáculos: 
Galpão, Sala Gil Vicente, Teatro Municipal, 
Teatro Pixinguinha, TUCA e Teatro Maria 
Della Costa. Uma novidade do festival é o en-
trelaçamento com gente de cinema e o anún-
cio que está sendo feito da presença do reali-
zador polones Andrzej Wajda. Dentre os par-
ticipantes de teatro de mais de trinta países, 
destaque para os po rtugueses, que serão re-
presentados pela «Comuna» (presente já no 1.° 
Festival com a peça «Em Frente da Porta pelo 
lado de Fora»). * Centenas de cantadores e 
poetas populares da literatura de cordel esta-
rão reunidos no próximo dia 24 de Junho, em 
Quixadá, no Ceará, para inauguração da es-
tátua do cego Aderaldo, o mais famoso canta-
dor do Nordeste brasileiro. • 
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Bernardo Marques: 
a poética do quotidiano 
Nelson Di Maggio 

Mais uma exposição de Bernardo Marques, 
desta vez na Galeria Dinastia. Constituída 
por 27 desenhos, ela demarca uma aborda-
gem parcial da produção do a rtista, como 
aliás acontecera com as exibições anteriores, 
inclusive com a realizada em 1969 no Palácio 
Foz, a mais completa de todas (333 trabalhos 
e 15 álbuns). 

Ê que a obra de Bernardo Marques, na sua 
vastidão e variedade, é insuficientemente co-
nhecida. A sua fama de ilustrador e grafista, 
generosamente espalhada pelas publicações 
nacionais e estrangeiras, tem obscurecido o 
seu talento mais autenticamente criador, o 
crítico mordaz de uma sociedade e uma épo-
ca. Expôs pela primeira vez 1920 na III Expo-
sição promovida pelo Grupo de Humoristas 
Portugueses no salão do Teatro São Carlos —
14 cartões seus apareciam ali juntamente com 
peças  de Almada, Barrad as , António Soares, 
Stuart Carvalhais e José Pacheco. Em 1921 
abandona a Faculdade de Letras e enceta, na 
Ilustração Portuguesa e em O Século, intensa 
actividade de ilustrador, que prosseguirá de-
pois na Civilização, Contemporânea, Revista 
Portuguesa, Diário de Notícias, Kino e ou-
tras; foi director gráfico das revistas Panora-
ma, Litoral e Colóquio, e também decorador, 
nomeadamente na parede do fundo do café «A 
Brasileira», do Chiado (hoje desaparecido); 
na Feira do Terreiro do Paço, em 1935; no 
Mundo Português, em Belém, 1940; em Pa-
ris, Nova Iorque e S. Francisco, nos pavilhões 
portugueses das exposições internacionais. 
Em 1929 parte para a ALemanha, onde vive um 
certo tempo; passa depois por Paris e em 1939 
pelos EUA. Essas  estadias  por terras  diferen-
tes condicionariam a sua linguagem, da mes-
ma maneira que o contacto com a obra dos 
escritores portugueses, cujas edições ilustrou 
ou dirigiu graficamente. Especialmente as de 
Eça de Queiroz e Cesário Verde, com quem 
teve uma grande afinidade. 

A sua identificação espiritual com os 

Bernardo Marques (1899-1962) 

membros do grupo de «Orpheu» deu-se natu-
ralmente. Juntos percorreram uma parte da 
estrada artística mais fecunda de Portugual 
do primeiro quartel do século XX. Mas as ne-
cessidades da vida empurraram-no por outras 
terras. Recebeu a influência do Georg Grosz e 
do francês Raoul Dufy e, em parte, de Cha-
gall. Do alemão herdou o sentido satírico tão 
bem explicitado nos seus desenhos e aguarelas 
do fim dos anos 20, realizados em Berlim, nos 
cafés da Kurfürstendam e que posteriormen-
te, mudados o palco geográfico e os protago-
nistas burgueses, trasladaria ao Passeio Pú-
blico e às pastelarias lisboetas. O mundo de 
Eça de Queiroz entra em cheio no seu olhar 
crítico nesse quadro da vida portuguesa terri-
velmente provinciano e snob. As imagens são 
executadas com um traço de contornos elásti-
cos e flexíveis, que recolhem o mais significa-
tivo duma personagem ou duma situação, em 
arabescos que criam relações espaciais su-
cativo duma personagem ou duma situação, 
em arabescos que criam relações espaciais su- 

Quintais de Lisboa (pormenor) 

mamente dinâmicas e uma atmosfera denun-
ciatória pontuada pelo humorismo. Mais tar-
de a sua visão muda completamente. As figu-
ras desaparecem ou ocupam um lugar secun-
dário. É a paisagem, urbana ou rural, que vai 
privilegiar.  o desenho é agora curto, peque-
nos sinais gráficos à Dufy, onde os temas são 
mais sugeridos do que apresentados. Formas 
ligeiras, aéreas, levíssimas e por momentos 
tingidas de um sauve barroquismo, impres-
sões do instante, vibrações fugidias do espíri-
to. Nos desenhos a tinta-da-china, a pena está 
como que a acariciar o papel e a caligrafia 
impressionista conforma um sentido espaço 
emotivo pela lenta sobreposição dos traços 
que a pouco e pouco aprisionam a essência 
duma paisagem. Da mesma maneira o que 
Cesário Verde, Bernardo Marques descreveu 
as ruas de Lisboa com prazer sensorial e sem 
retórica, capturando, em chave poética, a rea-
lidade objectiva e quotidiana, com um sentido 
ao mesmo tempo de analista rigoroso e de fór-
te síntese emotiva. • 

Para 
ir ver 
• A vida misteriosa das obras de arte, a ciência 
ao serviço da arte. Um itinerário severamente di-
dáctico sobre  as relações e o contributo da pesqui-
sa científica na arte e na arqueologia. Uma mon-
tagem funcional num espaço novo. (Panteão Na-
cional, Igreja de Santa Engrácia, com visit as 

 guiadas  às 14.30 e às 17 horas  nos dias 30 e 31 de 
Março e 6 e 7 de Junho) 

• A pintura eslovena do romantismo ao ro-
mantismo ao impressionismo. Neoclássicos 
(Mateus Langus, Jozef Tominc, Miaheil 
Stroj), romântico-naturalistas (Marko Per-
nhardt, Anton Karinger) e impressionistas, 
no sentido amplo do termo (Jakopic, Grohar, 
Jama, Sternen), dão notícia do panorama 
artístico nessa região da Jugoslávia não muito 
diferente, e acaso menos interessante que o 
transcorrido, no mesmo período, em  Portu-
gal.  (Fundação Gulbenkian) 

• António Sena. Pinturas pertencentes aos 
anos 1978/80, numa visão sintética da obra 
singular de um dos mestres da arte abstracta 
em Portugal. (Módulo, Centro Difusor de Ar-
te) 

• Fátima Vaz. A sumptuosidade decorativa 
ao serviço duma linguagem plástica fortemen-
te emotiva e quase inédita na arte portuguesa 
contemporânea. (Galeria Ana Isabel) 

• Pedro Saraiva — Pereira Gonçalves. Dois 
jovens com talento. O primeiro (Lisboa, 1952) 
com uma breve e sólida trajectória, especial-
mente nos trabalhos dum hiper-realismo poéti-
co; o segundo (Alcobaça, 1959) orientado pela 
vitalidade colorida das formas abertas. (Gale-
ria S. Francisco) 

• Exposição de abertura. Artistas nacionais 
e estrangeiros, pouco conhecidos ou divulga-
dos, inauguram uma nova galeria de invulga-
res características. (Galeria Metrópole) 

• Tereza Almeida. Segunda exposição indi-
vidual desta artista lisboeta que residiu em 
Paris, Londres e Estrasburgo; colagens que 
seguem o ritmo lento e sensorial dos a rtistas 
orientais. (Galeria S. Mamede) 

N.D.M. 

Aqui ao pé 
agora 
mesmo 
José Vaz Pereira 

O Aqui e agora parece ultrapassar ou vir a 
ultrapassar, na programação da TV, a rubri-
ca de sábado onde uma personalidade conhe-
cida comenta o que está a acontecer sob o 
ponto de vista informativo. O Aqui e agora to-
ma um significado mais vasto quando se pers-
pectivam programas, além de alguns que, 
melhor ou pior, vão cumprindo a sua função, 
que falem de «nós, neste momento», que assu-
mam as suas responsabilidades culturais no 
meio de Comunicação mais poderoso e num 
país que bate às portas semicerradas da Euro-
pa com a «estatística negra» de três milhões de 
analfabetos. 

A TV não deve converter-se num veículo 
para transmitir o longínquo, o exótico e até o 
mítico, e ignorar, por sistema, as realidades 
mais próximas e os factos culturais que, ao 
longo dos anos e no momento presente, deram 
e dão uma forma e um sentido à nossa perso-
nalidade. As modificações e as inovações 
anunciadas no princípio deste mês são, no pa-
pel e à partida, positivas na medida em que se 
voltam mais para o «aqui e agora» que somos. 

Por exemplo, um programa como 1 +1=1, 
com a participação de Natália Correia, David 

Mourão-Ferreira, José Augusto Seabra e Ma-
nuel Alegre, poderá transformar-se numa 
rubrica que dispõe de um espaço privilegiado 
(a RTP-1, que garante a cobertura mais vas-
ta) e onde, além de se falar de cultura, aconte-
ça também cultura. O mesmo é susceptível de 
acontecer com Vultos Portugueses, uma série 
de oito programas dirigidos por José Elyseu e 
consagrados à vida e à obra de José Gomes 
Ferreira, Fernando Lopes-Graça, Carlos Bo-
telho, Jorge Barradas, José Almada Negrei-
ros, Júlio Pomar, Júlio Resende e Ma rtins 
Correia, ou Écran, um «jornal» em cima da 
hora da actualidade cinematográfica. 

Igualmente importante será o caminho de 
adaptar à tela os grandes nomes da literatura 
portuguesa, de revelar a um público vasto al-
gumas das suas obras mais representativas e 
estimular a leitura ou a releitura desses auto-
res. A matéria-prima existente é inesgotável, 
mas faltam, no nosso país, «TV Writers» que 
tenham a mão e o profissionalismo necessá-
rios para assimilar a técnica de escrever para 
a televisão sem entrar em choque com a lin-
guagem própria do meio nem atraiçoar o espí-
rito dos escritores adaptados. 

A apresentação de A tragédia da Rua das 
Flores, dirigida por Ferrão Katzenstein, em 
sete episódios de 60 minutos, pretende «seguir 
fielmente o espírito queirosiano». Mas os au-
tores não desejam, ao mesmo tempo, ser rígi-
dos na sua interpretação, procurando antes 
aquele mínimo de liberdade e de «souplesse» 
que, em última análise, é a única forma de 
evitar a «robotização» da transcrição literária. 
Muitas vezes ser livre é a melhor maneira de 
ser fiel ao espírito de um texto. 

De qualquer modo A tragédia da Rua das 
Flores poderá ser a pedra-de-toque para ava-
liar a re-nacionalização do pequeno «écran». 

Hollywood 

No próximo dia 29, sexta-feira, começa a 
ser transmitida pela RTP-1 uma telessérie 
sobre Holywood. Mais do que o centro de  pro-
dução de uma indústria que hoje se encontra 
espalhada por vários pontos dos EUA, o bair- 

ro de Los Angeles já foi definido como um lu-
gar mítico por excelência, como o território 
preferido por Humphrey Bogart e como a 
«fábrica de sonhos». Cidadela do capitalismo, 
sabotou a candidatura do socia lista Upton 
Sinclair a governador do Estado da Califórnia 
e auto-retratou a podridão da sua glória em 
Sunset Boulevard. 

Mas Hollywood, apesar da permanência os-
tensiva, durante décadas, dos czares do celu-
lóide à boca da cena, foi também um manan-
cial de novas ideias, de novos métodos, de no-
vas linguagens e de talento. Criticada e copia-
da, impôs-se, com uma vitalidade que fez in-
veja aos seus adversários, à escala mundial. 

A série dedicada a Hollywood começa com 
a época heróica da baliza às costas e dos «Nic-
kelodeons», os pequenos cinemas onde se as-
segurava a visão de uma bobina metendo uma 
moeda numa máquina. Mas cedo a capital do 
cinema começou a definir uma personalidade 
criativa, e The Great Traias Robbery, de Ed-
win S. Porter, marcou o momento em que se 
passou do teatro filmado a uma nova lingua-
gem . Anos mais tarde vem O nascimento de 
uma Nação (tBirth of a Nation») e, com o gé-
nio de David W. Griffith, os dados estavam 
lançados. O futuro podia começar. 

Steinbeck e John Ford 

Vinhas da ira, a projectar pela RTP-1 no 
dia 3 de Junho (quarta-feira), é um clássico 
célebre de John Ford, segundo o romance ho-
mónimo de John Steinbeck. O filme ainda não 
foi estreado comercialmente em Portugal — 
quarenta anos após a sua feitura. Vinhas da 
Ira assinala uma década — os «Forties» — em 
que o cinema americano atinge a desenvoltura e a 
criatividade que, apesar de recessões e crises, 
continua a manter. E o filme de Ford reporta-
se precisamente a uma época de crise, a De-
pressão, quando nos EUA, se erguiam vozes 
autorizadas a reclamar uma maior interven-
ção a favor daqueles que menos tinham e me-
nos recebiam e que eram os mais atingidos pe-
la recessão económica, e em Washington DC, 
a capital federal, as Administrações Roosevelt 
incluíam, nos seus quadros, gente de esquer- 

da com espírito de cruzada. Nesse aspecto 
Vinhas da ira é um produto da era do New 
Deal. 

Mas, sob o ponto de vista artístico, esta 
obra de John Ford é também um aconteci-
mento. O argumento tem a assinatura de 
Nunnally Johnson, um dos grandes escritores 
de cinema de Hollywood, e as imagens, de um 
formidável preto-e-branco, são de Gregg To-
land, o mago que assinou a fotografia dos pri-
meiros filmes de Orson Welles. O longo êxodo 
dos camponeses do Oklahoma, perseguidos 
pela miséria e pela seca, em demanda das ter-
ras férteis da Califórnia, é um dos grandes 
momentos da história do cinema. 

As Noites de cinema, aliás, vão durante o 
mês de Junho fornecer alimento para vários 
paladares. Além de Vinhas da Ira serão exibi-
dos Milagre por um dia, comédia de Frank 
Capra, com uma legião de actores conhecidos 
(dia 10); No que pensam as mulheres, de Er-
nest Lubitsch, que marca a implantação de 
um certo estilo europeu em Hollywood (dia 
17); e Os cavalos também se abatem, de Sid-
ney Pollack, com Jane Fonda, Susannah York 
e Gig Young, relatando a agonia e a tragédia 
de uma gigantesca maratona de dança (dia 
24).  

Na RTP-2 há a destacar, em Sétima Arte, 
 aos sábados, A canção de Lisboa, de Cottinel-

li Telmo, uma comédia cem por cento alfaci-
nha, preferida pelo público (dia 13); Uma  
mulher que não vence («La belle équipe»), de 
Julien Duvivier, um filme em que se vive o 
«éclan de gauche» que levou à formação, em 
1936, do primeiro Governo de Frente Popular 
em França e que a vitória de François Mitter-
rand, em ce rta medida histórica, recapitula e 
recomeça com todas as grandes esperanças 
que lança numa Europa assolada pela crise; e 
Luz de Verão, de Jean Grémillon, um filme de 
espírito resistente rodado durante a Ocupa-
ção. As películas francesas passam a 20 e a 
27.  

Em Cine-Clube 2 haverá, para lá de Red  
River, de Howard Hawks, um «Ciclo Robert 
Aldrich», onde se destacam No reino da calú-
nia (dia 23) e Kiss me Deadly (dia 16). Será 
que chegou finalmente o tempo do embaraço 
da escolha? • 



«Três Irmdos,, de Francesco Rosi: os cineastas já  
não deslumbram  

«Divina», alentado travesti com 100 quilos de peso, só não consegue ser a vedeta de Polyester porque  

essa é com certeza uma colecção de pastilhas para raspar e cheirar — o «Odoramas! — que os  

espectadores recebem ao mesmo tempo que o bilhete. A experiência chegou a Cannes na bagagem de  

mais um Festival de Cinema, o 34.., último a realizar-se no «velhos palácio construído em 1947.  
Pondo de parte este insólito, Cannes-81 é o habitual mostruário de cinema — e de cinematografias. A  
portuguesa fez-se representar por Francisca, de Manoel de Oliveira, Cerromaior, de Luís Filipe Rocha, e  
Conversa acabada, de João Botelho, o primeiro e o terceiro na «Quinzena dos Realizadores», o segundo na  

secção «Un Certain Regard», e deles se falará, com a extensão devida, no próximo «JD. Desde já um «appé- 
ro» traduzido em exclusivo do «Nouvel Observateur, a que Lauro António junta a ficha de Heaven's Gate  

(Michael Cimino), bombo da festa na estreia nova-iorquina para vir a ser depois, à beira-Mediterrâneo,  

um «caso» de qualidade insofismável. O pano desce amanhã, 27, e só então se saberá quem foi quem no  

mais falado encontro europeu do celulóide.  

Cannes-1981: silêncio  
estamos a pensar!  
Michel Mardore  

Trata-se realmente do mesmo festival? A 
julgar pela austeridade. do que vemos no 
«écran», pela severidade dos controlos que 
dão ao franquear da mais modesta porta um 
aspecto de «passagem do Muro de Berlim», 
pela seriedade dos participantes no festival, 
temos que concluir: Cannes já não é em Can-
nes. 

A confirmação desta verdade é-nos forneci-
da, a contrario, por um álbum que acaba de 
publicar o experimentado Léo Mirkine, anti- '. 
go fotógrafo de cena de Renoir em 1936, re-
pórter de festividades depois da guerra e vete-
rano da epopeia de Cannes. O seu Festival de  
Cannes, trinta anos de fotografia (1) parece 
uma peça arqueológica vinda dos confins dos 
tempos. Ao longo das páginas contemplamos 
as pessoas que se banqueteiam, dançam, vol-
tam a comer, voltam a dançar, beijam-se pe-
rante três mil pessoas e estão alegres, alegres, 
alegres, tão alegres que não se acredita. Claro 
que as pessoas de agora fazem aparentemente 
as mesmas coisas. Mas dir-se-ia que o coração 
já ali não está. 

Cannes-1981 acentua a viragem. Até ao ano 
passado havia-se admitido que o filme de gala 
da abertura seria um espectáculo. As vezes de 
qualidade (Fellini), às vezes estimulante como 
um jorro de fluido glacial (O baile do conde  

de Orgel), mas, .enfim, sempre um espectácu-
lo.  

Este ano isso acabou. Três irmãos, de  
Francesco Rosi, é tão extraordinário como um  
retiro nos Trapistas. Mais vale habituarmo-
nos de uma vez por todas: a crise está aí, bem  

presente. Os cineastas já não deslumbram e  

esta apresentação dum filme tão duro à guisa  
de aperitivo, simboliza sem dúvida, melhor  
que um discurso, os novos tempos.  

Horror ao terrorismo  

Dito isto, Três irmãos é um êxito. Perse-
guindo várias lebres ao mesmo tempo, Rosi 
desembaraça-se como um corifeu. Apenas 
com um senão: um dos irmãos, educador de 
jovens delinquentes, pouco o inspira. Consa-
gra mesmo a esta personagem insípida, dema-
siado idealista, o único momento medíocre do 
filme, um sonho subfelliniano em que o pobre 
«anjinho» varre, na verdadeira acepção da pa-
lavra, as seringas dos drogados e as pistolas-
metralhadoras dos terroristas. Adiante. 

O confronto entre os dois outros irmãos, 
um juiz e um operário. sindicalista, dá lugar 
aos debates menos teóricos, mais vivos que é 
possível imaginar. Levado pelo seu horror ao 
terrorismo, pelas perdas humanas que repre-
senta («não se constrói uma sociedade sobre o 
medo»), Rosi sabe dar às suas personagens to- 

nalidades que batem no ponto  certo:  A visua-
lização dos factos é sempre duma grande 
mestria: o assassínio (imaginado) do juíz, em 
pleno autocarro, é digno dos maiores «Thril-
lers».  

Paralelamente, o motivo do encontro dos ir-
mãos, a morte da mãe, é tratado com verda-
deira sensibilidade. As recordações que aflo-
ram — como a Libertação, resumida à chega-
da dum tanque americano de onde sai música 
— pertencem a esse domínio secreto de cada 
um em que as coisas não se «inventam». Tudo 
contribui para a emoção, até o olhar de Fran-
cesco Rosi sobre o campo, olhar de citadino 
que em criança nunca rolou na e rva dos pra-
dos, nunca aspirou, deliciado, o odor dos es-
tábulos. Olhar de rato de cidade, ce rtamente 
— mas olhar atento, cheio de desejo de com-
preender, de partilhar. Rosi, tanto melhor, é 
cada vez mais carnal. 

A marca dum autor  

Três irmãos pode realmente ter dado o lá 
duma música grave, mas nem tudo é tocado 
no mesmo tom no Festival. Alain Tanner, lon-
ge do realismo suíço, traz-nos a história da 
iniciação que foi procurar à Irlanda. Os anos  
luz («Les années lumière») tenta comunicar a 
misteriosa sabedoria que um velho ecologista 
original inculca ao seu jovem discípulo, à for- 

ça de vexames dignos do sargento Terror, fa-
miliar nos velhos filmes militaristas. 

Depois há esse outro « flirt» com os mitos, 
igualmente rodado na Irlanda, que se chama 
Excalibur. A impressão pode vir a ser tão viva 
como a que no ano passado produziu Kage-
musha. Com  uma dimensão suplementar: a 
que trazem as trevas, as coisas não ditas e que 
se adivinham carregadas com todo o peso das 
forças milenares. Voltando a centrar o ciclo 
dos romances da Távola Redonda em torno 
da espada mágica do rei Artur, John Boor-
man visa o âmago das origens do poder e do 
conhecimento. A selvajaria das imagens, o 
poder shakespeariano do verbo fazem deste  
Excalibur uma das coisas mais perturbadoras 
do cinema. Filme de sonho para Alain de Be-
noist e outros «paganistas», esta ópera não 
cristã (Boorman confessa que sentiu a maior 
dificuldade em integrar nela o Santo Graal) 
ressuscita as tradições falsamente adormeci-
das dos Celtas e dos Germanos. É difícil não 
se sair abalado deste espectáculo. Vai deixar  

marca. 
Anjos de ferro, em troca, quase não deixou 

rasto. Há no entanto uma singularidade per-
durável neste filme que conta, sem humor, 
factos verdadeiros: em 1948, numa Berlim 
perturbada pelo bloqueio soviético e pela pon-
te aérea de mil aviões montada pelos Ociden-
tais para abastecer a cidade, a criminalidade 
desenvolveu-se. Um grupo de jovens, conduzi-
do por um «anjo da morte» paranóico, acom- 

Nova Iorque  
arrasa o filme  

Michael Cimino  
e "A porta do paraíso"  
Lauro António  

A história do cinema está repleta de «filmes  
malditos», estrangulados à nascença, ou nos  
primeiros passos, por produtores intratáveis  

que colocam os seus interesses acima de todos  
os outros e preferem ser recordados como ta-
lhantes de ideias alheias do que como capita-
listas arruinados.  

De muitos desses filmes os espectadores na-
da mais conhecem do que versões corrigidas e  

amputadas por mãos diferentes das dos seus  

reais autores. Orson Welles e Max Ophuls  
passaram por esse vexame, para só relembrar  

dois dos maiores. A essa «lista negra» vem  
acrescentar-se agora um novo título: Heaven's  
Gate, de Michael Cimino, cuja estreia no pas-
sado dia 24 de Abril em salas americanas se  

fez preceder de um conjunto de circunstâncias  

que vale a pena relatar, para melhor com-
preensão, não só da obra em causa, como ain-
da do processo que lhe está na base.  

Michael Cimino, norte-americano de ori-
gem italiana, realizador com três títulos no  

activo, é um homem com uma história apa-
rentemente igual à de muitos outros: nasceu  

em Nova Iorque, estudou arte e arquitectura  

na universidade local, donde sai em 1963,  

continuando depois a aprender, mas já na es-
cola de Arte Dramática de John Lehne. Apa-
rece no cinema como realizador de filmes de 
publicidade e de curtas-metragens de prestí-
gio, para algumas grandes firmas como a Ge-
neral Motors, até que em 1972, assina o argu-
mento de Silent Running («O Cosmonauta 
Perdido»), de Douglas Trumbull. Ainda como 
argumentista é da sua responsabilidade Mag-
num Force , (Harry, Detective em Acção), de 
Ted Post, com Clint Eastwood, actor que lhe 
permitirá em 1974 estrear-se como realizador, 
em Tunderbolt and Lightfoot («A Última Gol-
pada»). Quatro anos depois, Cimino entra na 
história do cinema, levando tudo à sua frente, 
ao assinar The Deer Hunter («O Caçador»), 
uma visão extremamente polémica da Améri-
ca e das sequelas da guerra do Vietname. Par-
ticipação conflituosa no Festival de Berlim, 
com retirada de vários países de Leste que 
acusam o filme de «fascista», scars» na Amé-
rica para «o melhor filme do ano» e «o melhor 
realizador» (para lá de outros), passagem da 
película por «écrans» da América e da Euro-
pa; arregimentando um conjunto de críticas 
contraditórias, por vezes altamente explosi-
vas. Comercialmente é o sucesso. Michael Ci-
mino, que há anos ambicionava pôr em cine-
ma um argumento seu, primeiramente cha-
mado The Johnny County War e depois co- 

nhecido por Heaven's Gate, consegue interes-
sar a United Artistas, que lhe entrega, à parti-
da, 8 milhões de dólares para erguer esta obra 
que acabará por consumir 40 milhões. 

As filmagens principiam em Abril de 79. 
Cimino fora galardoado dias antes com os 
«Oscars» mais apetecidos. Todo o filme será 
rodado em exteriores e interiores reais, ape-
nas retocados ou reconstruídos para o efeito. 
Fala-se nas «loucuras» de Cimino: reconstruir 
uma cidade. Em Montana, Kalispell, cons-
truiu-se o hotel-saloon e a sala de bailes e de 
reuniões que dá o nome ao filme; em Two Me-
decine Lake, no Parque Nacional de Glacier, 
ergueu-se a aldeia de imigrantes, Sweetwater; 
em Idaho, a cidade de Wallace, que conse rva 
uma estação ferroviária antiga, transformar-
se-á em Casper, Wyoming; a sequência ini-
cial, passada em Harvard, será rodada, no en-
tanto, em Inglaterra, Oxford; o epílogo em 
Newport , Rhode Island. Milhares de figuran-
tes, um elenco de certo peso, uma equipa téc-
nica que recolhe a nata americana, Cimino 
lançado num sonho: o nascimento de uma na-
ção, a América vista de um ângulo diferente, 
inabitual, demasiado inóspito para os olhos 
dè um país que entretanto voltava as costas ao 
futuro e votara Reagan, herói-cowboy de uma 
gesta idílica. 

Em 18 de Novembro de 1980 Heaven's Gate 
 estreia-se numa sala de Nova Iorque, numa 

versão com cerca de quatro horas de duração. 
Escolheu-se esta data por duas razões princi-
pais: poder ainda concorrer aos «Oscars» des-
se ano e aproveitar as festividades do 
«Thanksgiving». Cimino não tivera tempo pa-
ra testar o filme em sessões de «previews», e 
mesmo a crítica (ao contrário do que é habi-
tual) é convidada a ver o filme já com público 
normal. As reacções são unanimemente de-
sastrosas: no dia seguinte todos os jornais no-
va-iorquinos arrasam o filme, acusando-o dos 
mais diversos crimes e pecados, ajustando 
contas — ao que tudo leva a crer — com o 
menino precoce que concitara, no ano ante-
rior, as suas graças (através de um filme pelo 
menos extremamente dúbio no seu significa-
do, se não mesmo claramente apologético da 
intervenção armada dos EUA no Vietname) e 
agora malbaratara o dinheiro alheio para er-
guer um painel épico de um período da histó-
ria desse mesmo país, marcado pelas lutas 
.económicas e de classe. 

Nesse mesmo dia produtores e realizador 
chegam a um doloroso acordo: o filme será 
imediatamente retirado de cartaz (cumprirá 
uma semana no cinema de N.Y., apenas para 
permitir que o público que já tinha comprado 
bilhetes não fosse defraudado) e remontado. 
Das suas 3 horas e 39 minutos iniciais, há que 
extrair -uma hora ou mais, colocando a dura-
ção do mesmo mais de acordo com o tempo 
padrão de um filme estandartizado. Cimino 
escreve publicamente uma ca rta a Andy Dal-
beck, presidente da United Artists, declaran-
do: «Como sabe, trabalhámos sem descanso  
durante muitos meses para assegurar a estreia  
de 'Heaven's Gate' em Novembro, renuncian-
do às habituais 'previews', cuja eficácia foi de-
monstrada pela prática. Aparece-me agora  
com uma penosa evidência que as pressões re- 
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Trevor Howard e Alain Tanner: uma história de iniciação 

Tanner ou a utopia 
panhado por uma egéria penteada à «punk», 
põe-se a fazer assaltos à mão armada. Um 
polícia desonesto informava-o. A narração 
meticulosa resvala continuamente para a esti-
lização, para a loucura. O filme enerva, abor-
rece, mas sente-se nele a mão de um autor. 
Thomas Brasch, escritor e dramaturgo fugido 
da Alemanha de Leste, não acabou de fazer 
falar de si. 

O naturalismo puro, sem deriva nem con- - 
cessão, foi representado por O carteiro toca 
sempre duas vezes. Quem se recorde da versão 
de Tay Garnett , com uma Lana Turner sem-
pre vestida de branco e de ponto em branco, 
corre o risco de enfarte prematuro. Bob Rafel-
son  parece ter bebido a sua inspiração em 
Caldwell. Cheira a sujidade, o suor pega-se à 
pele. Jack Nicholson e Jessica Lange (a ex-
noiva de King Kong) esforçam-se como ani-
mais para «fazer verdadeiro», e conseguem-
no. Quando o primeiro derruba a segunda em 
cima da mesa enfarinhada da cozinha, a in-
tensidade sensual faz esquecer os ahards» me-
lhor preparados. 

Rafelson ganha pela usura. Primeiro, o es-
pectador irrita-se ao ver contada com tanto 
escrúpulo uma história que conhece de cor: o 
encontro do vagabundo e da mulher do gara-
gista, o seu amor louco, o assassínio do mari-
do... Depois a minúcia revela-se compensado-
ra. A força de trabalhar a paisagem, o «dé-
cor», a ambiência dos anos 30, Rafelson im-
põe a sua visão 'da tragédia proletária. Diz-se 
que não foi longe. É justo. Mas foi até ao fim 
do seu objectivo. Muitos concorrentes de Can-
nes não poderão vangloriar-se de ter feito tan-
to. 

A França multirracial 
Há também a surpresa do «outsider» fran-

cês Neve. A frente e atrás da câmara, Juliet 
Berto suscita um milagre, a aliança do natu-
ralismo e da graça. Numa tela de truques já 
vistos (Pigalle, os drogados em carência, a ra-
pariga de grande coração, a morte do peque-
no vagabundo...) ela bordou um canto  de 

 amor duma pureza e duma autenticidade ini-
magináveis. 
• Outra razão para não perder a oportunida-
de, a propósito de Neve: vê-se.realizada «in lo-
co» a ideia mais nova do ano de 1980, que pas-
sou demasiado despercebida, a da França 
multirracial. Estes árabes, estes negros que 
invadem Neve rejuvenescem o velho fundo dos 
franceses «camembert»-vinho tinto-batatas 
-fritas. Mesmo na miséria, projectam uma 
imagem da França do ano 2000. No fundo os 
turistas, tão vilipendiados, têm razão quando 
correm para Pigalle. Lá eles encontram a fu-
tura França das profundezas. Aquela de que 
Juliet Berto é a profetiza. • 

(1) Edições Contrejour 

Bernard Chapuis 

Eles não foram esquecidos: Tanner e Goret-
ta, «os dois suíços», como já Actuei lhes cha-
mava no Outono de 1973, em plena década 
passada, quando esta parelha de cineastas 
helvéticos, menos filhos de Guilherme Tell e 
dos «cucos» que de Calvino e Rousseau (Tan-
ner «dixit»), desce u  das suas montanhas para 
os plainos de França a espantá-los com essas 
histórias de cantões pouco neutros, que nada 
contavam mas muito diziam, sem sotaque, 
povoadas de personagens em ruptura de bem-
estar e em mal de partida. Todos nos lembra-
mos também, em A salamandra, das mãos de 
Bulle, Bulle Ogier evidentemente, amassando 
a carne das salsichas na sua bainha de pele, 
inesquecível alegoria da higiene, do tédio e do 
desejo contrariado. 

Hoje e sempre, a acreditar no que me disse, 
Alain Tanner nunca abandonou este mundo 
com o qual não pára de romper, essa Suíça, a 
sua: Genebra e arredores. E a prova é ouvi-lo: 

«Vivo a três quilómetros da fronteira, faço 
muitas vezes as compras em Ferney-Voltaire. 
Mas nós não somos franceses. Nem é a 
província francesa nem a suíça.» 

Em começos dos anos 50 Tanner tinha ter-
minado estudos de Ciências Económicas — já 
é vício... —; depois largou tudo e partiu para 
longe, em navios cargueiros. Ora a Suíça não 
tem marinheiros, nem trópicos, nem essas 
violências do resto do mundo. Marinheiros e 
Africa, «isso muda a vida». Três anos de cine-
ma em Londres, dois em Paris, ao todo oito 
anos fora das fronteiras naturais, dentro das 
novas fronteiras. Nessa época tinha descober-
to o Neo-Realismo italiano, as suas implica-
ções políticas, e também o cinema sombrio 
americano, esses filmes com Bogart, em que 
havia chuva, sangue e impermeáveis. 

No entanto Tanner, fora da Suíça, nunca é 
um exilado, mas um imigrado. O imigrado 
volta à terra natal. Cada filme de Tanner é, no 
fim, um momento de um ir e vir. Blaise Cen-
drars, suíço em fuga, deserta aos 17 anos 
(L'or, Moravagine, Rhum) e não regressa. O 
mesmo com Sutter, que partiu para fazer uma 
outra vida nas Américas. Tanner, esse, está 
de volta: deve dizer-se que nos anos 60-70 ha-
via nele uma forte solicitação pelo cinema, es-
pécie de terra virgem — o não visto, não dito, 

não feito, portanto a ver, a dizer e a fazer, era 
estimulante. 

A medida que lhe falo desta mania de aba-
lar para voltar, da Suíça por um lado e da via-
gem por outro, Tanner acaba por desvendar-
me o segredo de Serge Daney, jornalista dos 
Cahiers du Cinéma, que encarava muitojus-
tamente a ficção cinematográfica alemã como 
fúnebre  e a ficção helvética como utópica. Ser 
utópico significa, mais ou menos, estar fora. 
E hão-de ter notado que as pessoas que estão 
fora estão muito mais dentro, por exemplo na 
Suíça. 

Fora do cantão 

As ideologias passaram: por esse lado Tan-
ner tinha rendido. Quanda, nos seus filmes, 
deixou transparecer que dera de mais, sentiu 
em primeiro lugar desespero: «Tive a esquer-
da militante do país atrás de mim.» Mais uma 
razão para largar, para nova partida. Era pre-
ciso «tomar ar e encontrar uma palavra um 
pouco diferente», isto é, ao que parece, passar 
do discurso à palavra. E aí temos o último fil-
me de Tanner: Les années lumière. 

É a história de uma iniciação. Um velho, 
Yoshka — interpretado por Trevor Howard, 
que foi o admirável capitão Bligh da Revolta 
na Bounty (versão Brando) —, vive num cemi-
tério de automóveis na Irlandá, próximo do  

cadáver enferrujado duma bomba de gasolina 
fora de uso e de uma garagem cheia de pássa-
ros, porque ele quer aprender a voar. Ao fazê-
lo inicia um jovem, Jonas. Uma verdadeira 
iniciação: permissividade não é com ele, nem 
lisonjas à juventude, pelo contrário ordens, si-
lêncios, dureza. O preço a pagar para adqui-
rir o saber. «Eu paguei com a paciência», diz 
Tanner. «Tenho filhos adolescentes, eles não 
pagaram: papá, não foste bastante rigoroso 
connosco...» 

O filme foi rodado na Irlanda — primeiro 
filme de Tanner fora do cantão, numa costa 
selvagem, fora do mundo, portanto. Jonas, o 
rapaz, faz um trabalho terrível e sem utilida-
de aparente: é a «via selvagem», muito inspi-
rada nos métodos orientais, título do livro de 
Daniel Odier publicado pela Seuil. Jonas fica - 
junto de Yoshka, que o atormenta, neste sem 
razão desejado por Tanner: 

«Gosto dos montões de objectos, dos cemi-
térios de carros, de animais: nu m  dado mo-
mento, há um porco que fala perfeitamente. 
A minha sequência preferida (dez minutos) 
decorre num espaço de seis dias durante os 
quais a criança limpa a ignóbil e maravilhosa 
bomba de gasolina enferrujada. Como o local 
deserto, estes objectos não têm sentido, mas 
dizem alguma coisa.» 

Mas não contem comigo para vos contar o 
filme. Em cinema, como em literatura, toda a 
utopia é «suspense». - • 

The only thing greater than their passion for America_ 
was their passion for each odes 
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lativas à data de estreia, e a ausência de 'pre-
views' públicas, etapa crucial, me obscurece-
ram a percepção do filme.» «Mea culpa.» 

Numa altura em que uma nova geração de 
cineastas põe em causa a estabilidade e as re-
gras convencionais - de uma indústria (Coppo-
la, Lucas, Spielberg, Cimino, e outros..:), os 
donos do negócio apanhavam um deles em 
falta e faziam recair sobre ele todo o odioso da 
história. Era a lição necessária para aqueles 
que pretendiam trabalhar fora dos domínios 
estabelecidos há muito pela indústria. (O 
mesmo se poderá dizer, num outro campo, da 
vergonhosa atribuição de «Oscars» deste ano 
de 81, onde filmes de Scorsese ou David 
Lynch foram preteridos por um charoposo e 
convencional Ordinary People, ou obras como 
o último Kurosawa, apoiado por Coppola e 
Lucas, foram esquecidas em favor desse ape- 

nas medíocre Moscovo não Acredita em Lá-
grimas — o conservadorismo contra-ataca.) 

Mas vale 

a «Palma de Ouro»! 

Tudo isto é impo rtante dizer-se para se ten-
tar compreender a rejeição absurda que a 
América fez de um filme admirável como é es-
te Heaven's Gate. Na verdade, produtores e 
críticos podem falar da excessiva duração do 
filme, da inconsistência das figuras, do irrea- 
lismo de certas situações e de tudo o mais que 
queiram verberar na obra, mas a realidade 
parece ser outra, bem diferente. O filme de 
Michael Cimino toca em certos aspectos me-
lindrosos da história da América e a «maioria» 
que elegeu Reagan reagiu prontamente, res-
guardando valores ou preservando «contos de 
fadas», como o próprio Cimino nota, em  re-
cente entrevista concedida ao Monde 
(21.5.81). 

Heaven's Gate pode afirmar-se um «wes-
tern» .  Pouco convencional. Um filme de Oeste 
que principia por uma longa sequência no 
Leste, em Harvard, onde mais uma geração 
de alunos se prepara para terminar um ano 
lectivo (1870). Será curioso ver como Cimino 
reúne essa sequência de ambiente universitá-
rio a toda a restante acção do filme, que se 
desloca para o Oeste, durante a época de con-
quista de novas fronteiras. Será um desses jo-
vens privilegiados que estudaram na costa 
atlântica quem irá assistir, vinte anos depois, 
ao eclodir de um incidente . dramático, cuja 
existência real é atestada pela própria Histó-
ria, onde ficou conhecido como the Johnson 
County War. Tudo se conta em poucas pala-
vras: em 1888, uma associação de grandes 
agrários do Estado do Wyoming, fundada em 
1873 e ainda hoje existente, com influência 
política e económica, resolve criar uma tropa 
mercenária, cuja missão seria eliminar «os 
ladrões de gado, os anarquistas e os perturba- 

dores da moral-e ordem pública». Estes eram 
os seus móbiles confessos; outra coisa bem di-
ferente as verdadeiras razões que presidiram à 
criação de uma tal força exterminadora. Nes-
sa época, o governo dos EUA ia distribuindo 
alvarás de terras por imigrantes que deman-
davam o solo americano e que, miseráveis e 
andrajosos, carregando mobília e filhos às 
costas, munidos apenas da sua tenacidade e 
de um sonho, atravessavam um continente em 
longas marchas forçadas. No Wyoming, os 
donos da terra não viam com bons olhos a 
chegada dessas vagas de futuros pequenos 
agricultores, de pastores de ovelhas, de  co-
merciantes, que ce rtamente iriam alterar o 
equilíbrio económico e social da região, reti-
rando-lhe obviamente privilégios e estabilida-
de. Por isso mesmo se reúnem e redigem uma 
longa «lista negra», com mais de 150 nomes a 
abater, dados como xaadrões de gado s  sindica-
listas ou anarquistas» que «trouxeram a desor-
dem e caos àquele Estado», e que era necessá-
rio aniquilar para destruir focos de ameaça e 
instituir o medo sobre os restantes. - 

Acontece que os emigrantes não aceitaram 
pacificamente o-extermínio proposto e foram 
para a luta abe rta. É a história desse massa-
cre que Cimino nos relata, ao longo de um fil-
me onde a epopeia toma o pa rtido dos mais 
fracos, e as cores da fotografia (espantosa!) de  
Vilmos Zsigmond relembra 1900 enxertado 
em E Tudo o Vento Levou. Que nos recorde,  
raras vezes o cinema atingiu, nos últimos  
anos, a densidade dramática e o fôlego épico 
revelado por Cimino nesta obra que alterna 
admiravelmente momentos de contensão inti-
mista (as histórias entrelaçadas de Jim Ave-
rill, Nate Champion e Ella Watson, respecti-
vamente Kris Kristoferson, Christopher Wal-
ken e Isabelle Huppert) e explosões de violên-
cia que parecem incendiar todo um país. Ci-
mino confessou-o:  at  como um prelúdio ao  
século XX, o momento em que os Americanos  
se tornam americanos.» É a luta dos imigran-
tes para se transformarem em parte integran-
te dã América, misturando o seu sangue, amalga-
mando um raça e fazendo de um continente um  

país. Os índios estavam já longe, arrumados em 
«reservas». O confronto é agora ent re  brancos, o 
que terá ainda hoje assustado o espectador ameri-
cano. A guerra da Secessão acabara já, m as  o 
conflito fora depois camuflado por interpreta- 

ções várias que possibilitaram a sua total ab-
sorção. Esta guerra «particular», que vem 
obscurecer o mito do Oeste com razões de ve-
nalidade que se prendem a miseráveis interes-
ses criados, e que se procuram eternizar com 
base na força, é uma outra coisa bem diferen-
te. Para quê desenterrar um tal acontecimen-
to, numa altura em que a América volta a ves-
tir os trajos da virtude e da dignidade nacio-
nal? «Nós não interrogamos suficientemente o  
nosso passado», diz Cimino, ficamo-nos pelos  
sintomas em lugar de procurar as causas —  
quer se trate da guerra do Vietname, ou da  
violência actual». Foi lutando contra esta do-
minante, que o cineasta ergueu este majesto-
so e empolgante painel histórico, onde uma 
prostituta e dois homens que a disputam assu-
mem o rostó da dignidade, frente ao nepotis-
mo e à tirania dos latifundiários, à ignomínia 
daqueles que cobardemente se inclinam pe-
rante a força, e aceitam ser seus joguetes. A 
seu lado, apenas uma multidão de pés descal-
ços perseguindo uma quimera, o desejo de ter-
ra própria, expresso numa multiplicidade de 
idiomas e línguas que se cruzam para ajudar a 
edificar a América. Com  o sangue da sua per-
sistência e as balas assassinas que contra eles 
foram disparadas. 40 milhões de dólares 'mal-
baratados' num tal episódio, só pode ser con-
siderado crime de lesa «indústria». Cimino irá 
pagar caro pela arrogância, mas o seu filme, 
mesmo aquela versão que tivemos oportuni-
dade de ver numa sala de Times Square, a 24 
de Abril, já reduzido a duas horas e meia de 
inesquecíveis imagens, ficará para sempre na 
história do cinema. 

Esperemos que o Festival de Cannes  come-
ce a fazer justiça, e reconforte Cimino com a 
«Palma de  Ouro» que só a cegueira de um júri 
lhe poderá negar. • 
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Escrituralismo 

O inferno 
do nosso 
descontentamento 

Extra — Colecção 
— 174 págs. — 320$00 

sedições 70 

Arnaldo Saraiva num colóquio 

sobre  Drummond de Andrade 
Arnaldo Saraiva, colaborador do «JL», foi 

um dos convidados para o recente colóquio 
(24/25 de Abril p.p.) sobre «Carlos Drum-
mond de Andrade e a sua geração» levado a 
cabo na Universidade da Califórnia, em Santa 
Barbara, através do (Jorge de Sena Center for 
Portuguese Studies». 

A sessão de abertura esteve a cargo do prof. 
Frederick G. Williams, director do Centro, 
havendo seguidamente cinco sessões com a 
participação de 'especialistas  oriundos das 
Universidades de New Orleans, New Mexico, 
Rice, California/Los Angeles, Stanford, In-
diana, Texas/Austin, Toronto, Liverpool, 
Roma, São Paulo, Campinas, Lisboa (prof. 
Fernando A. Cristóvão) e Porto (Saraiva em 
pessoa, drummondófilo, ponte pênsil entre a 
Guanabara e o Cabedelo). 

Dias depois (1/2 de Maio) o nosso colabo-
rador juntava-se ao IV Simpósio sobre Tradi-
ções Portuguesas na Universidade da Califór-
nia/Los Angeles, um «forum» anual bastante 
concorrido, onde deu a conhecer o ensaio «O 
mundo às avessas na literatura de língua por-
tuguesa». Entre os temas tratados avultou a 
leitura de Uma aventura inquietante, de José 
Rodrigues Miguéis, por Maria Angelina 
Duarte. • 

A saída de Nelson de Matos da Moraes pa-
ra a Dom Quixote criou duas vagas que ele 
preenchia em regime de acumulação. Uma, a 
de director literário, vai ser, com toda a pro-
babilidade, preenchida por Ivone Cunha Re- 

ANTIGAS E NOVAS 
ANDANÇAS 
DO DEMÓNIÓ 
de Jorge de Sena 
Reedição do volume que reúne 
os dois primeiros livros de con-
tos de Jorge de Sena que, de 
si e do que escreve, nos fala 
assim: 'Ficções — verdadeiras 
ou fantásticas — estes trechos 
são-no, mesmo quando haja 
neles muito de auto-biográfico 
ou não sejam senão isso». 

-001. Obras de Jorge de 
Sena — 240 págs. — 320$00 

LUSITÂNIA 
de Almeida Faria 
Através de cartas, monólogos 
e sonhos. as peripécias, ventu-
ras. aventuras e desventuras 
de João Carlos. o herói, de 
Marta. a sua amada, e dos res-
tantes personagens já presen-
tes nos anteriores romances 
desta trilogia: A Paixão e Cor-
tes. Lusitânia surge agora em 
2' edição. 

NOIaaMatv{ki At  ;At Ail  

Drummond de Andrade, auto-retrato 

go, que esteve ligada  durante  algum tempo à 
editora Perspectivas & Realidades. 

Nelson era também administrador. Ness as 
 funções deverá aparecer um outro nome, o de 

Acácio de Oliveira. • 

SINAIS DE FOGO 
de Jorge de Sena 
Uma das mais importantes 
obras da literatura portuguesa 
contemporânea.' Um longo e 
apaixonante . romance com o 
vigor que sempre conhecemos 
em Sena. A vida portuguesa, o 
ano de 1936, as experiências 
de um narrador. Uma 2a edi-
ção que se tornava imperiosa. 

Col. Obras  de Jorge de 
Sena — 524 págs. — 570$00 

almeida ria 

Iusitduia 

PECA O NOSSO 
CATALOGO 

EDITAMOS 
E DISTRIBUIMOS 
DIRECTAMENTE 

oram inumeráveis as  crípticas 
que percebi há cerca de «A 
Divertência» aqui ince rta. 
Fui, mesmo, recusado de 
não saber redaccionar e até 

de acometer os mais escrassos erros de 
orografia. 

Por hora, não é a falsa idade desses 
achaques que me desfere (também o 
grande Antero-esclerose deles foi vitima-
do), embora quem sofra tais atropelias fi-
que, desertamente, com algumas facturas 
e numerosas confusões internas. No prior 
dos casos, poderá mesmo haver uma 
terrível carne-oficina, como quando se é 
escolhido por um cão-boy numa passa-
gem desnível (cem quardas não logram, e 
vi talo). 

Toda a via, custa. Que Viseu para 
Mercedes tal sorte de sorte? Terão Louis 
de Camus e António Maria Barbosa du 
Boccaccio sido, tão bem, abjecto de tais 
acometimentos? Descrever por Prazeres 
do Texto, será, a sim, algo tão. criminal? 
Todo o do ente humano tem directo a ad-
vertir-se, tem directo a um óbice — seja 
este o golfo, seja este o escrituralismo. 

Pois à mesma um eleitor que me escre-
ve, prorrogando — e, para tanto, evoca a 
Lei da Impressão — que insultos seus, do 
mais Suez teor, sejam aqui publieanos, 
com a mesma relevância dada ao artículo 
a que se repórter. Parece, de fausto, mui-
to emulsionado — ou, ao menos, nevroso 
e ritado. 

Acho que não Valéry apenas fazer-lhe 
a vontade: mas altitudes como . Eça 
monstram que este assento é demasiado . 
Sérgio para ser encorajado de ânimo Le-
vis. 

Merece crédito a carta que a seguir 
publicamos. O dr. Mário Cavaradosso re-
vela conhecer bem as leis da música e a 
economia das melhores escrituras melódi-
cas. Não admira: decerto se trata, não só 
de um teórico, mas de um prático que, ao 
longo de bastantes anos, se terá sentado, 
em penosos e exigentes exercícios diários, 
no banco em frente (ou quase em frente) 
do Piano. Os pianos a curto, médio e lon-
go prazo ocuparam-no e preocuparam-
no, efectivamente — e em vários graus de 
latitude, - onde e quando o acordo era 
mais difícil do que o acorde. Todo um 
ambiente familiar, ascendente e conju-
gal, animaria a sua personalidade  multi-
moda e propluricontinental (quase que a 
de um luandense — não, não é luandense 
— de um luandino — não, não é luandi-
no — mas parte do resto deste rasto dele 
é). Embora tendo estado e estando, tão 
frequentemente, em contacto com O Ou-
ro do Reno (e do Tamisa e do Hudson e 

Quando se pretende que os . mass-
media — e, pelo posto, nem sempre os 
mass conseguem atingir a media (não só 
entre nós mas, se encalhar; em todo o gló-
bulo) — se façam eco lógico de meras a 
toadas vil e pendiosas, temos de nos con-
tra-opor a esses grupos de expressão e aos 
perigos que, nem por perecerem simplíci-
tos, deixam de subsistir uma verdadeira 
ameaça ao nosso livre árbitro. Recruta-
se, aproximando-se, essa adventualidade 
— que eu re-sei-o, embora não a perfil. 
Não me delimito a fazer demigogia, nem 
tal peça e mista cosmodivisão é erosão de 
óptica: R al. 

A que estão, de rosto, não é nódoa: em-
bora excrucial neste momento de reforma 
do' nosso Paris, vem desde os tempos da 
Contiguidade Clássica — é tão sempre e 
terna como Adão e Évora. 

Em pulá-la em excesso, porém, não. 
Refuto-me a discutir o século dos anjos. • 

do Sena), nunca se desapiedou de The 
Beggars' Opera. Austero, severo, ri e vi 
goroso, no . entanto de lira na cumplicida-
de ao arquitectar peças melódico-
processuais (nomeadamente, contesta-
ções), tanto antes como após a devoção 
do 25 de Abril, sem contudo haver jamais 
deduzido, honra lhe seja feita, em bargos 
de interesseiro. A sua posição tem sido, 
aliás, objecto da mais acesa controversa-
veto:  nos momentos difíceis, enquanto os 
mais bondosos e crentes lhe têm dito 
«Que Deus o ajude!», os mais maldosos e 
malignos disseram (e conseguiram) «Que 
Deus'o aljube!».  

É assim, com uma furtiva lágrima de 
comoção — a que se acrescenta a do  au-
gusto  de soirée, orlando (não pouco, mas 
assis) de revaz a pálpebra amaralecida 
que esteves estremecendo enquanto se es-
cutava a Carma Burana — que lhe damos 
a palavra: 

Ivone Cainha Rego na Moraes 

NOVOS LIVROS 
DE MAIO 

EStE IT1Ê5, nas nossas  COIECÇÕES : 

Av Duque de Avila. 69. r/c Esq - 1000 LISBOA 
Telefones 57 83 65 / 57 83 22 
Delegaçao no Porto Rua da Fabrica 38.2 Sala 25 - 4000 PORTO 

O quantinho 

do leitor 
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`e -papo debate-papo debate-papo  debate-papo  
Carissimi José Sesinando: 

Não tenho a honra de conhecer pes-
soalmente V. Ex.a, mas ò miserere ataque 
dirigido em tom menor por um obscuro 
reformado da Armada (que ce rtamente 
apenas comandou um navio fantasma e 
nunca rameau na sua juventude) a um 
musicólogo da cravelha de V. Ex.a, obri-
ga-me a - passe o paradoxo que sem fal-
sa modéstia reconheço inteligente — pôr 
uma pausa no silêncio com que por nor- 
ma faço ouvir a minha voz. 

É a força do destino a impor-me o com-
bate a Mefistófeles. 

Não só registo o com portamento do fo-
liculário, como penso que o insulto, pela 
forma como é sustenido, merece respon-
so. 

De facto, eu kyrie apenas, numa nota 
breve, demonstrar que a tese do Sr. ex-
Almirante é com fusa e tosca, e não tem a 
semínima ressonância no nosso meio mu-
sical, salmo melhor opinião. 

Bastará para isso que respighi aqui e 
ali algumas dissonâncias mais gritantes. 

O atacante de V. Ex.a obnubilou total-
mente o papel de D. João V na musicolo-
gia lusíada, que tão discreta mas firme-
mente tinha sido insinuado no ensaio de 
V. Ex.a. Mas foi mais longe — obliterou o 
papel dos homens que o apoiaram e cons-
tituíram a corda, se assim me ouso expri-
mir, que o soberano dedilhou para o efei-
to. E este erro em si maior é. 

Começa o desconhecido reservista na-
val por exagerar manifestamente a im-
portância de João Domingos Bomtempo, 
para de seguidilha esquecer um composi-
tor que a pompa abafada e formal da cor-
te de D. João V tornou conhecido como 
Carlos S. Ex.as, e que, obrigado a viver de 
expedientes por suspensão temporária 
dos reais subsídios, teve de recorrer com 
frequência condenável aos favores dos 
amigos, acabando por se converter num 
cravista profissional. 

Já Emille Vuillermoz na sua Histoire 
de la Musique defende também a mesma 
ideia (1). 

Ora é este aspecto da obra de D. João 
V como verdadeiro criador do vaudeville 
em Portugal, subentendido em toda a 
obra de V. Ex.a, que pretendo acentuar e 
que o aposentado da Armada lamentavel-
mente esqueceu. Mas os factos estão aí 
(2). 

 

Para ter quem superintendesse no am-
biente mistico-licencioso que pretendia 
dar à capella, o soberano fez vir como 
mestre desta um tímido músico que, por-
que enrubescia de vergonha pelas orgias 
de fim-de-semana em Odivelas (onde 
aliás pela primeira vez se tocou o sexofo-
ne), ficou conhecido pela alcunha de Do-
menico Scarlatti. 

A influência e o êxito deste artista fo-
ram enormes e dignós das maiores ele-
gias. Contam-se a esse respeito algumas 
histórias pitorescas dentre as quais me 
permito salientar a relativa àquele con= 
certo em que os ouvintes, encantados, o 
obrigaram a repetir vários números. Na 
manhã seguinte Scarlatti afirmava no seu 
português incipiente mas expressivo: «Eu 
bisonte!». 

Diz-se também que, intrigado por ter 
apenas como ouvintes aristocráticos fi-
lhos d'algo, e inquiete pela indetermina-
ção contida neste termo, passou a consi-
derá-los, pela sua musicalidade, como 
verdadeiros filhos da pauta. 

Mas a importância de Scarlatti é mais 
profunda ainda. Com  efeito soube fazer 
ver ao Magnânimo que as más condições 
acústicas de Mafra e Odivelas exigiam se 
contratassem apenas cantores de voz for-
te, bem colcheias (por isso mais tarde 
chamadas pezzosopranos) e baixos alta-
mente cifrados. 

Foi assim que conseguiu assegurar a 
vinda de Luísa Todi, cuja arte pôs a Co rte 
mazurka e deu origem ao célebre desaba-
fo do monarca: « Todos t'amam Todi!». 

Até que um dia começou a notar-se que 

a cantora já não era a mesma. A presença 
ainda era imponente, a wozzek falhava. 

Aqui há gato, aliás aqui stacatto, pen-
sou Scarlatti. 

Não querendo responsabilidades, o 
maestro tentou passar a batuta quente ao 
rei, pedindo-lhe para receber pessoal-
mente a Todi. 

E é então que, no final de uma folgada 
ante-estreia do «Otello» de Verdi, em que 
a cantora fora particularmente infeliz, se 
verifica o espantoso diálogo entre o Sobe-
rano e o Soprano, entre a Monarquia e a 
Melodia, entre o Estado e o Estrado, que 
o compositor registou fielmente nas suas 
célebres memórias «Chatissi di mi vita al 
Portogallo» (3). 

«Soberano: Com a vossa interpretação, 
Senhora, parecíeis empostada em dene-
grir o «Otello.» 

Soprano: Denegrido já é ele, Majesta-
de. 

Soberano: Como artista de variedades 
deixastes de me interessar. Estais despe-
dida e far-vos-ei substituir pela vossa ri-
val, a bela Bartók. 

Soprano: Vossa Majestade é que da ca- 

po dos artistas. 
Soberano: Calai-vos. A vossa interpre-

tação foi uma bourrée. Mereceis uma sa-
rabanda. 

Soprano (canalha): Se Vossa Majesta-
de continua nesse tom ainda arreio a gi-
ga. 

Soberano: E eu por-vos-ei a ferrinhos. 
Soprano (que apesar de nascida em Se-

túbal falava à moda do Porto): Safa, que 
Vossa Majestade quando bê mol dá 
fortíssimo. 

Soberano (já irado):  'TA  calada! 
Soprano (mais canalha ainda): Teclado 

tu!» 
(A  citação é penosa, vai longa, e a  de-

cência impede-me de continuar. 
Limitar-me-ei por isso a relembrar 

que, em resultado deste incidente, Scar- 

latti foi colocado em prisão domiciliária e 
a última informação que dele temos cons-
titue uma bela página que dá do a rtista a 
pungente imagem de «passar longos anos 
numa pequena casa apenas com dois 
quartetos, a ler um libreto, quase sem co-
mer e tendo apenas para beber um fresco-
baldi» (4). 

Não tem assim razão o ex-marinheiro 
ao atacar V. Ex.a. 

Surpreendentemente, dadas as . suas 
origens, a tese que tenta sustentar não é 
líquida e o método de argumentação é 
kõchel e foi rubato à obra de Alessandro 
Patradano, quod erat demonstrandum. 

Estamos assim perante mais um scria-
bine mesquinho, dos muitos que infeliz-
mente pupulam especialmente nos meios 
baléticos mas  também nos círculos musi-
cais do nosso país, quod erat demons-
trandois. 

Creio poder terminar com uma citação 
de João Domingos Bomtempo, ironica-
mente o artista que está um pouco na ori-
gem desta polémica: 

«Considero criticável o crítico que, pela 
crítica acrítica, se transforma num crítico 
em estado crítico». 

Com muita consideração, creia-me seu 
fidélio 

Mário Cavaradosso 
(Membro da Associação de Pais do Tea- 

tro de S. Carlos) 

(1). Não havendo aqui qualquer ideia mas mais 
propriamente a falta dela, esta citação tem sido con-
siderada por alguns autores como não fazendo senti-
do (Saint  Sans).  

(2) Aqui não estão. 
(3) Ed. Saddacosti, 1754 
(4) Citado em Alessandro Patradano, «Scarlatti 

rivisitato», Nápoles, 1928 

O comentário 
de José 
Sesinando 

Registo. Como é meu timbre, espero 
ter dado o justo volume a esta composi-
cão. Fi-lo no tom próprio deste órgão de 
comunicação  que, embora manifeste a 
necessária vibração quando o percutem, 
nunca viola o compasso que se impôs. Po-
de o autor  desta carta não ser um enge-
nheiro-metrónomo, mas progride no ter-
reno da música, imparavelmente, até 
atingir a Grande Area — entre o Sobera-
no e o Soprano — que magistralmente 
cria. E não se lhe pode dizer: «Não cria 
mais nada!» — porque, de facto, cria. 

Constroi, nomeadamente, todo um 
ambiente histórico-musical português, 
que — embora, como se sabe, José Pedro 
de Almeida Motta (que foi um composi-
tor nacional do século XVIII e não deve 
ser confundido com Carlos Almeida da 
Motta, que não foi um compositor nacio-
nal do século XVIII) não fosse um leader 
em matéria de Lieder — nunca será de-
mais relembrar e que mantém o leitor 
suspenso, em pausa, até ao fine. Eu, es-
trangeirado que sou, bem Lully de ponta 
a ponta, embevecido, num crescendo de 
atenção. 

As vaidades da corte de D. João V — 
há que desculpá-las: como de certo até o 
próprio Almirante Leonardes reconhece-
rá, as pessoas que usam popa têm, emrge-
ral, uma grande proa. (Por falar no Almi-
rante Leonardes: graças aos valorosos lei-
tores que, como o dr. Cavaradosso, surgi-
ram na liça, desapareceu por completo. 
Foi um mar que lhe deu. Não percebe, 
aliás, boia do assunto, nem pesca nada 
da matéria.) 

Discretamente esboçado, apenas aflo-
rado em magistrais pinceladas de silên-
cio, o ambiente de licença religiosa da 
corte invade-nos imperceptivelmente e 
domina o cenário. Quão mais subtil este 
método histórico-literário do que o usado 
pela Imprensa confessionalista, que por 
vezes não hesita, para melhor propagar e 
propagandear uma visão da religião, em 
recorrer ao anúncio apostólico! 

Revela, ainda, rara perspicácia o nosso 
correspondente ao invocar Respighi: o 
saldo dos Pinheiros de Roma é positivo. 
O dito compositor tinha, aliás, por nome 
próprio (permita-me o dr. Cavaradosso 
que o revele), o invulgar prenome de Ot-
torino — caso raro de predisposição no-
minativa, quiçá baptismal, quer para ou-
vir, donde para a música, quer para chei-
rar, donde para aspirar o ar puro do  pi-
nhal. 

Carlos Seixas: ah, isso é outra música. 
O único senão que alguns musicólogos-
sociólogos lhe apontam (o de não ter de-
fendido, com vigor suficiente, o direito de 
cada cidadão a ter uma telefonia) deve, 
na mesma atmosfera de civilizada com-
preensão humana que esta carta distila, 
ser-lhe relevado. Quem, com efeito, ao 
terminar de ler esta bela epístola, não 
proporá um cessar-fôlego? Não será ela 
um exemplo do primado da ópera (veja-se 
o caso de Milão — ninguém, ligado ao 
teatro, lá se cala) sobre os hinos marciais 
— sejam eles a Marselhesa, a Portugue-
sa, a Framboesa? 

Muito obrigado, dr. Mário Cavarados-
so. O seu depoimento, estou certo,  Haydn fi-
car  para a posteridade. 

J.S. 
J 	I /  
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Semente 
Nuno Bragança 

Eu vi morrer um homem e caminho 
Vários motivos de morte e uma 
agenda mas 
almoço 
Há mesas e cadeiras e passeios e 
sabe-me 
a café 
Mistério de maresia ou de ninguém. 

Ruy Belo, «Turismo», in Boca Bilingue. 

A ntes de Bobby Sands mor-
rer, a revista norte-
americana Newsweek 
(27.4.81) entrevistou Berna-
dette Devlin McAliskey (1). 

Eis duas perguntas, e as respostas de Ber- -
nadette: • 

Newsweek: «Tendo em conta 
a determinação do Governo 
Thatcher em não conceder a 
Sands estatuto de prisioneiro 
político, para que servirá aos 
grevistas da fome, e a você 
própria, arriscarem a vida?» 

Bernadette: «Não entendo as 
razões de perguntas como essa. 
Há coisas piores do que a mor-
te, e a escravatura é uma delas. 
É por este motivo que os nossos 
prisioneiros estão em greve de 
fome. A opção que lhes foi pos-
ta é a seguinte: oporem-se ao 
Governo arriscando morrer em 
algumas semanas, com dignida-
de e respeito por si próprios, ou 
apodrecerem lentamente na-
quelas prisões, como animais 
enjaulados.» 

Newsweek: «Alguns ' críticos 
sugerem que a táctica das gre-
ves de fome e da campanha de 
Sands não são mais do que uma 
jogada esperta, calculada, com 
o fito de obter apoio para o 
IRA. Que pensa disto?» 

Bernadette: «Há gente que 
nos considera simultaneamente 
génios e imbecis. Essa gente é a 
que nos acusa de darmos porra-
da a nós mesmos nas esqua-
dras, a fim de mancharmos o 
bom nome da Polícia. E exacta-
mente a mesma gente que afir-
ma que as pessoas, em El Salva-
dor, se matam para ficarem es-
tendidas na berma das estradas 
com o mero objectivo de estra-
gar a reputação do Governo mi-
litar. Há quem afirme ainda 
que a Terra é plana.» 

Bobby Sands morreu. Até à 
morte dele, Thatcher insistiu na 
mesma argumentação: «Está fo-
ra de questão conceder estatuto 
político a quem cumpre uma 
pena por crime. Crime é crime, 
não é um acto político.» Sands 
fora condenado por posse ilegal 
de uma arma de fogo. Mas, no 
passado Domingo de Páscoa, 
um jeep do exército britânico, 
que fora apedrejado, guinou á 
sobre os manifestantes que co- 
moravam a rebelião de 1916 contra o 
domínio britânico na Irlanda. Dois jo-
vens, de 18 e 19, anos, foram mortalmente 
atropelados. As autoridades arquivaram 
o caso rotulando-o de «acidente de via-
ção». James Ferguson, tio dum dos rapa-
zes mortos, afirmou: «Aquilo foi assassi-
nato a sangué-frio.» No funeral desses 
dois jovens, enquanto a mãe de um deles 
se lançava sobre  o caixão descido à cova, 
gritando «Gary, não partas. O Deus, le-
va-me a mim em lugar dele», o pai de 
Gary  comentou: «Se alguém não fizér 
qualquer coisa, o que aconteceu ao meu 
filho vai suceder a centenas de out ros ra- 

pazes» (2). 
A decisão de Bobby em aceitar morrer 

de fome na defesa de uma nação em que a 
maioria dos habitantes se acha coloniza-
da levantou, com um brilho de relâmpa-
go, a questão da força possível no acto 
não-violento. O caso é tanto mais inespe-
rado quanto a decisão de Bobby (e a dos 
outros prisioneiros que lhe estão seguindo 
o rumo) ocorre num país onde os costu-
mes são tudo menos brandos. Membro do 
ilegal Exército da República Irlandesa, 
dito IRA, Bobby Sands escolheu a via do 
protesto tremendo que a sua longa agonia 
constituiu. De começo, não faltou quem 
pensasse que a decisão de Sands era «fita 
política». Talvez' porque, em Dezembrò 
último, sete prisioneiros que estavam em 
greve de fome «até à morte» renunciaram 
à continuação da greve após o Governo 

britânico ter dado aparente sinal de que 
iria rever a sua posição face ao estatuto 
prisional dos membros do IRA. Quando 
se tornou claro que as declarações britâ-
nicas não tinham passado de uma ma-
nobra, Sands tomou a sua decisão, e 
manteve-a. No seu funeral, como a televi-
são mostrou, membros do IRA, fardados 
e de máscara, ladearam o caixão. A dada 
altura, três membros do IRA, fardados e 
armados, surgiram para disparar uma 
salva de homenagem ao combatente 
Bobby Sands. A Polícia, mesmo ali ao la-
do, não interveio, apesar de o porte de ar-
mas  ser o crime que levara Sands à pri- 

são. Semelhante contradição não é fácil 
de engolir, e o próprio Maquiavel teria 
dificuldàdes em convencer quem possua 
alguma rectidão de que, em política, só 
os fins é que contam, e que todo e qualquer 
meio é defensável desde que garanta aos 
Príncipes deste mundo o domínio a que 
aspiram. Em contrapartida, seria o dito 
Maquiavel o homem indicado para des-
mascarar a falsa «guerra religiosa» entre 
«protestantes» e «católicos» irlandeses: 
Divide ut regnes (divide, para reinares) .  
foi um dos conselhos maquiavélicos aos 
que aspiram a dominar os povos. 

A evolução final de Sands evoca o per-
curso de Gandhi, com todas as diferenças 
entre um jovem irlandês membro de uma 
organização para a luta violenta e o per-
curso daquele que encarnou uma tradi-
cão não violenta vinda dos confins da sa- 

bedoria indiana. Mas quem nos dirá a 
que ponto a consciência do jovem Sands 
se alçou, ao longo do final do seu trajec-
to? «A meu ver», escreveu Montaigne, «na 
vida de Sócrates, o ponto mais elevado si-
tua-se nos trinta dias durante os quais ele 
ruminou o decreto que o condenara à 
morte, e digeriu esta durante esse lapso 
de tempo com uma mui segura esperan-
ça, sem desassossego, num percurso de 
actos e palavras serenado à luz dessa co-
gitação». A serenidade final de Sands foi 
uma comunicação inestimável, . que os 
seus compatriotas poderão apreender ou 
não. Nessa morte-dádiva, não houve na- 

da de precipitação nervosa comum a 
quem. usa da violência num confronto 
físico. Bobby deu sinais de se ter aproxi-
mado daquela alta consciencialização fa-
ce à fronteira entre morte e vida que, 
num percurso «normal», só é adivinhada 
pela maturação: «E farei a mo rte como 
faço amor: com os olhos abertos» (Ara-
gon). 

Voltando a Gandhi. A primeira rebe-
lião não-violenta por ele praticada foi na 
Africa do Sul, experiência por ele consi-
derada como um ponto decisivo no seu 
percurso (3): «Até 1906, apoiei-me exclu-
sivamente no poder do raciocínio. (...) 
Mas vi-me forçado a reconhecer que esse 
poder se revelou inoperante quando da si-
tuação mais crítica com que deparei na 
Africa do Sul. Os meus compatriotas es-
tavam desvairados, de tal modo é verda- 

deira a frase segundo a qual até 
um verme levanta cabeça (4). 
(...) Foi então que tive de esco-
lher entre  tornar-me  cúmplice 
dessa violência ou encontrar 
outro método que permitisse re-
solver a crise evitando um mas-
sacre. Ocorreu-me que devía-
mos recusar a obediência a uma 
legislação degradante, e deixar-
mos que as autoridades nos 
prendessem se essa fosse a con-
sequência da nossa rebelião.» 
Nessa época, Gandhi ainda 
acreditava que a «influência do 
Império Britânico era salutar 
para a Índia», ilusão explicável 
face aos grandes valores cívicos 
e humanistas ;  património da ci-
vilização inglesa. Valores que os 
forjadores do Império britânico 
nunca partilharam com os po- 
vos colonizados — se o fizes-
sem, não colonizariam. Mas em 
1919, a aprovação parlamentar 
do Black Rowlatt Act privava os 
indianos de liberdades cívicas 
fundamentais. Gandhi percebe 
então onde está o seu lugar: ao 
lado dos seus compatriotas e, 
por força das circunstâncias, 
contra uma Inglaterra que ele 
aprendera a respeitar. 

Mas a experiência vivida na 
Africa do Sul permanece viva 
na sua memória. Ao decidir 
entrar em luta contra o poder 
colonialista armado, Gandhi irá 
defender que a não-violência é a 
melhor arma contra os especia-
listas do poder imposto pelas 
armas. Releiamos algo do que o 
Mahatma escreveu sobre isso: 
«Penso que a não violência não 
tem nada de passivo. Antes, ela 
representa a força mais activa 
possível neste mundo. (...) A 
não-violência pressupõe, antes 
de mais, a capacidade de com-
bater por parte do não-violento. 
(...) Pregar a não-violência a um 
cobarde é tão inútil como pre-
tender que um cego admire um 
espectáculo visual. A não-vio-
lência exige o máximo de cora-
gem. (...) Não se pode ensinar a 

não-violência a quem tenha medo de 
morrer, e não albergue em si a energia de 
resistente.» Para convencer os seus com-
patriotas de que a luta armada não é o 
meio aconselhável para responder à vio-
lência imperial, Gandhi vasculha nas raí-
zes da sabedoria indiana: «Os rishis... (5) 
foram génios superiores a Newton. Eram 
guerreiros superiores ao próprio Nelson. 
Tendo aprendido a se servirem das ar-
mas, compreenderam como era ilusório o 
recurso a elas, e face àqueles a quem a 
violência repugnava souberam ensinar-
lhes que a salvação do mundo só pode 
nascer da não-violência.» • 
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A trajectória da luta indiana contra as 
«malhas que o Império tece» foi longa e 
dolorosa. Os movimentos de massas não 
violentas face à repressão armada consti-
tuem um fenómeno ímpar no século vin-
te. Por fim, o Governo trabalhista de At-
tlee concede a independência à União In-
diana. O representante da Coroa assiste 
ao arrear da bandeira britânica, símbolo 
secular da proclamação da Rainha Vitó-
ria como Imperatriz das índias. E nesse 
instante, as palavras de Gandhi proferi-
das em plena luta ganham um relevo es-
pecial: «Sou contra a violência porque os 
benefícios que aparentemente resultam 
dela são sempre temporários, ao passo 
que os males resultantes da violência dei-
xam inevitavelmente marcas negativas. 
Mesmo que matássemos todos os ingle-
ses, a Índia nada lucraria com isso. Não 
será matando os ingleses que conseguire-
mos libertar milhões de homens da misé-
ria em que se encontram.» 

É sabido que a União Indiana não veio 
a constituir a nação de sabedoria e justiça 
social que Gandhi almejou, e que a divi-
são India-Paquistão foi uma derrota para 
Gandhi. É também sabido que o não-vio-
lento Mahatma foi abatido a tiro. Face a 
estes e outros eventos, o sacrifício de ho-
mens como Gandhi ou Bobby Sands 
(sempre tendo em conta as diferenças 
entre um e outro) será considerado por 
muita gente séria como inútil. E, conse-
quentemente, conduzindo ao cepticismo 
encolhedor de ombros ou à revolta furio-
sa, cegamente violenta — sendo esta últi-
ma o perigo que paira sobre os irlandeses. 
Esse cepticismo, que mais não é do que 
uma defesa face à angústia, foi corajosa-
mente enfrentado pelo agnóstico Albe rt 

 Camus. Talvez que o texto camusiano 
mais agudo sobre a dúvida do nosso tem-
po seja o capítulo final de O mito de Sísi-
fo, texto de tal afinação que não será ho-
nesto transcrever qualquer passagem de-
le. Antes convém sugerir a sua leitura, ou 
releitura. Porque Camus não mentiu, 
nem a si nem aos outros, quando afirmou 
que a subida dolorosa do Sísifo contem-
porâneo enche um coração de homem. 

Há, contudo, outra perspectiva a enca-
rar: a da semente. Lançada à terra, ela 
pode germinar ou não, conforme factores 
exteriores a ela, A vocação da semente vi-
va é a sua transformação num ser tão di-
ferente e tão de maravilha que é preciso 
ver para acreditar que um fenómeno as-
sim seja possível. No seu leito de agonia, 
Bobby Sands passou vagarosamente da 
vida para a morte. Não sabemos o que ele 
entreviu à luz difusa da sua passagem por 
semelhante ponte. Mas podemos reflectir 
sobre essa morte. Não com a limitação do 
mero raciocínio, mas com a alma (ou at-
ma, como dizem os indianos). «O pensar 
futuro não pode mais... deixar de lado o 
amor pela sabedoria. (...) O pensar está 
na descida para a pobreza da essência 
precursora. O pensar recolhe a lingua-
gem para junto do simples dizer. A lin-
guagem é assim a linguagem do ser, como 
as nuvens são as nuvens do céu. Com  o 
seu dizer, o pensar abre sulcos invisíveis 
na linguagem. Eles são mais invisíveis do 
que os sulcos que o camponês, a passo 
lento, traça pelo campo» (Ma rt in Heideg-
ger, final de Carta sobre  o Humanismo). 

P.S. — No momento de entregar este 
texto na redacção do «JL», sai a notícia da 
morte de Francis Hughes, por greve de 
fome em apoio da reivindicação de Bobby 
Sands. Outros prisioneiros declaram-se 
dispostos a prosseguir esta forma de luta. 
A armadilha fatal aguarda que os irlan-
deses caiam nela, se perderem a cabeça. 

• 
(1) — Jovem activista de Ulster, Be rnadette 

McAliskey renunciou à sua candidatura como depu-
tada ao Parlamento britânico para trabalhar a favor 
da candidatura de Bobby Sands. Em Janeiro último 
sofreu um atentado a tiro que a deixou de muletas, o 
que não deteve a sua campanha. 

(2) — Elementos transcritos de uma repo rtagem 
da Newsweek, de 4.5.81. 

(3) — As citações de Gandhi transcritas neste 
texto foram extraídas do livro Tous les hommes sont-
frères, antologia de esc ritos de Gandhi efectuada 
por Krishna Kripalanti e traduzidos em Francês pa-
ra uma edição da Gallimard. 

(4) — Frase que não é depreciativa, mas irónica: 
Gandhi cita um adágio inglês: «Even a worm may 
turn .» 

(5) — Homens que atingiram um grau elevado de 
sabedoria. 

Augusto Abelaira 

Ndo  encontro palavras pa-
ra...» ou «não há palavras 
que...». Não preciso de sa-
ber do que se trata. Quem 
assim fala conhece a língua 

portuguesa e ce rtamente não teria tais 
problemas se desejasse pedir uns sapatos 
ou contar uma cena de rua. Se lhe faltam 
as palavras, concluímos imediatamente, é 
porque quer exprimir um desgosto ou 
uma alegria. E a dificuldade de exprimir 
um estado emocional leva-o a duvidar de 
que as palavras necessárias existam ou, 
pelo menos, a confessar que não as en-
contra. 

E como tais expressões já se tornaram lu-
gares-comuns, basta dizê-las para que os 
outros compreendam que a emoção é 
grande. Dizê-las é até urna  técnica conhe-
cida por todo o orador que evoca um mor-
to (Freitas do Amaral assim se exprimiu 
ao recordar Sá Carneiro e Amaro da Cos-
ta). De uma forma económica, o orador 
pouco talentoso provoca os efeitos deseja-
dos. Faltarem-nos as palavras significa 
melhor a profundidade da dor do que en-
contrá-las. Pelo menos convencionou-se 
assim, mas a convenção não é arbitrária. 

Existem as  palavras ou, no caso de 
existirem, será possível encontrá-las? Os 
músicos e os pintores sorriem destas per-
guntas. Estão convencidos (é essa a apos-
ta) de que podem prescindir das palavras 
— e quando ouvimos o prelúdio do Tris- 

tão que remédio se não concordar com 
eles? Mas, como toda a gente sabe, há 
um certo número de homens que aceitam 
o desafio de encontrar as palavras ou de 
as inventar, caso não existam. Esses ho-
mens chamam-se escritores (esta palavra 
existe) e, em grande parte, a literatura 
começa no momento exacto em que as 
palavras, ou porque não existam ou por-
que se escondem, faltam. E assim a lite-
ratura, além das muitas outras coisas que 
também pretende ser, é uma tentativa de 
encontrar as palavras, é a revelação de 
que há sempre palavras. 

E é isso que nós, leitores, buscamos: 
palavras. Não quaisquer palavras, claro. 
As que nos faltam, mesmo quando as 
conhecemos — aquelas que nunca ocor-
reriam ao nosso espírito para recriar uma 
situação. As palavras capazes de substi-
tuir um grito, uma gargalhada e tudo o 
mais. 

Mas se o que faz o grande escritor é en-
contrar as palavras (que faltam ou não 
existem), então a tarefa torna-se terrivel-
mente difícil. Tão difícil que Hof-
mannsthal pôde dizer, desesperado, mas 
encontrando as palavras: «A língua de 
que eu precisava não só para pensar como 
para escrever é uma língua de que não 
conheço uma única palavra, uma língua 
na qual me falam as coisas mudas.» E 
não foi por acaso, certamente, que ele, 
pela mão de Ricardo Strauss, procurou o 
apoio da música. Uma desistência, até 
certo ponto? 

Mas a literatura existe, existem portan-
to as palavras que faltam. Que só aparen-
temente faltam, pelos vistos. • 

CRIATIVOS DE PUBLICIDADE 
com ou sem experiência 

Agência de publicidade internacional, interessada na formação de novos 
profissionais, abre quatro vagas num programa de formação criado para 
o efeito. 

Os seleccionados serão bem remunerados e beneficiarão do sistema de rega-
lias sociais da empresa. 

Os interessados devem orientar as suas candidaturas por escrito, em função 
da especialidade para a qual se sentem preparados, ARTE ou REDACÇÃO, 
desde que se enquadrem nos requisitos que se seguem: 

Idade não inferior a 18 anos 
Nível cultural médio 
Conhecimentos básicos de inglês 

Assistente de Arte: 

Formação artística em escolas da especialidade. 
(Também se consideram sensibilidades provadamente artísticas que 
queiram completar a sua educação naqueles estabelecimentos). 

Assistente de Redacção: 

Qualidades jornalísticas, de preferência universitários (ou quase), 
comunicativos e detentores de grande sensibilidade. Obrigatoriedade 
de escrever muito bem o português. 

As respostas bem identificadas, devem ser acompanhadas de um retrato psi-
cológico dos interessados, indicando os graus de ensino que frequentaram, 
ocupações, e qualquer tipo de experiência sócio-cultural que tivessem tido 
(teatro, música, cinema, etc.). 

Entrevistas pessoais serão comunicadas pelo correio, em seguimento à apre-
ciação das candidaturas que forem enviadas a este jornal ao número 284 

13 



Para além da ruptura óbvia que a Modernidade impõe, há uma presença de Junqueiro na obra de 
Pessoa — sobretudo nessa física reconvertida em metafísica que é a poesia de Alberto Caeiro. 

De Junqueiro a Pessoa 
Eduardo Lourenço 

A
s  referências do jovem Pes-
soa a Junqueiro são numero-
sas. São, sobretudo, parti-
cularmente lisonjeiras. Em 
1912, no conhecido mas 

pouco estudado ensaio crítico «A Nova 
Poesia Portuguesa», Fernando Pessoa 
destaca como balizas  ou faróis — desta 
nova poesia, três títulos junqueirianos: 
Os Simples, a Pátria, a Oração à Luz. A 
seu lado menciona apenas A Vida Etérea 
de Teixeira de Pascoaes. 

Menos de dois anos separam esta apo-
logia, da irrupção dos heterónimos, quer 
dizer daquela «ruptura» com que é costu-
me assinalar entre nós a Modernidade. 
Nada parecerá mais natural que interro-
garmo-nos acerca dos traços da presença 
junqueiriana na obra de Pessoa, sabendo 
como sabemos até que ponto tudo teve 
influência sobre ele. Contudo, a simples 
ideia de aproximar tais nomes e as obras 
respectivas só parece relevar da extrava-
gância ou de um comparativismo insigni-
ficante. Se há um Poeta que evoque ime-
diatamente o século XIX e a ideologia 
poética de raiz romântica que lhe é pa rti-
cular, é bem Junqueiro° Não parece, pois,  

que, mau grado a admiração confessa de 
Pessoa pelo poeta de a Pátria, seja escla-
recedor ou útil tentar descobrir um laço 
significativo entre o universo cheio de res-
sonâncias hugolianas de Guerra Junquei-
ro e o poeta de O Guardador de Reba-
nhos, de verbo claro em luta contra uma 
poesia  d'éssence metafórica e de vocação 
panfletária. Se Alberto Caeiro ou Alvaro 
de Campos são o lugar de nascimento da 
nossa Modernidade enquanto ruptura 
poética consciente de si mestria, nada pa-
rece religá-los ao autor de Os Simples e 
menos ainda, de A Velhice do Padre 

 Eterno. 
É verdade que no famoso ensaio, Pes- 

soa não louva a poesia de Junqueiro por 
qualquer aspecto particularmente «mo-
demo».  Limita-se a sublinhar a sua origi-
nalidade de pensamento, de sentimento e 
de expressão, comparando-a favoravel-
mente a certas construções lírico-
dramáticas que têm para ele valor exem-
plar, como a Faerie Queene de Spenser. 
Pessoa declara o poema dramático Pátria 
superior ao poema inglês. Esta aproxima-
ção intemporal ou distanciada importa-
nos pouco. De maior alcance é notar não 
só a estima como a admiração — em Pes-
soa sempre rara — por um Poeta que hoje 
nada parece ter de comum com ele. Pes-
soa sempre tomou muito a sério aquilo 
que designa como «poesia metafísica», is-
to é, poesia de intenção e vocação gnoseo-
lógica, aberta às questões do sentido do 
universo e da nossa vida nele. 

Assim, de A Oração à Luz não hesita 
em escrever: «De um canto de luz tira 
Junqueiro uma das maiores poesias me-
tafísicas do mundo, poesia que se pode 
comparar só à Ode on the Intimations of 
Immortality de Wordsworth.» Claro que 
nós podemos considerar Pessoa um críti-
co medíocre — é o caso de Gaspar Simões 
— mas todas estas referências mostram, 
pelo menos, o interesse invulgar de Pes-
soa por Junqueiro e seria bem estranho 
que esse entusiasmo não tivesse deixado 
marcas visíveis numa poesia tão intrinse-
camente intertextual como a sua o foi 
sempre. Notemos, de passagem, a ca-
racterização desta poesia metafísica que, 
segundo ele — e quase nas vésperas de 
uma «revolução» de que será o principal 
actor = distingue essa nova poesia, tão 
bem representada por Junqueiro: «Poesia 
metafísica implica emoção metafísica; 
emoção metafísica é simplesmente sinóni-
mo de religiosidade. A actual poesia por-
tuguesa é, pois, uma poesia religiosa. 
Prova-o materialmente o seu uso de ex-
pressões tiradas do culto religioso — com 
outra religiosidade usadas, claro está — 
como ungir, sagrar, etc. É de todo religio-
so o tom geral e imediatamente perceptí-
vel da nossa actual poesia. — Há mais: a 
religiosidade da nossa actual poesia é 
uma religiosidade nova, que se não pare-
ce à de nenhuma outra poesia, nem com a 
de qualquer religião, antiga ou moderna. 
Contrasta-se nisto com o simbolismo, que 
não tem religiosidade própria; e não a 
tem porque a que tem é católica ou quase 
católica; vem do passado, é mo rte — pon-
to de capital importância, porque mostra 
nitidamente o carácter degenerativo e 
mórbido do simbolismo.» 

Não esqueçamos estas últimas indica-
ções e abramos a obra de Pessoa naquelas 
páginas onde aos seus olhos e aos nossos 
se revela «Alberto Caeiro». Ninguém es-
queceu que «Alberto Caeiro» é Pastor, 
metafórico «guardador de rebanhos» não 
menos metafóricos, em suma, poeta de 
pensamentos tratados virgilianamente co-
mo rebanhos... Trata-se, como no texto 
mesmo dos poemas se explicita — e mais 
ainda em comentários que a eles aludem 
— de uma metamorfose e uma recupera-
ção geniais do tema bucólico convertido 
em pseudobucólico para assim poder 
melhor evocar o jogo sério do espírito mo-
demo  nas suas relações com a Natureza. 
Bastaria esta peycepção do bucolismo an-
tibucólico de «O Guardador de Reba-
nhos» — o famoso bucolismo de espécie 
complicada a que se refere Pessoa na 
«Carta, sobre os Heterónimos» como cons-
tituindo a sua obsessão desde essa época 
de 1912... — para ver em Alberto Caeiro, 
sob outras máscaras, um Simples de es-
pécie realmente mais complicada que o 
Pastor romântico de Guerra Junqueiro. 
Mas esta aproximação parecerá mais es-
peculativa que pertinente ou de uma du-
vidosa virtuosidade, se a desligarmos do 
contexto mais vasto da poesia po rtuguesa 
dos finais do século XIX. A inversão es-
pectacular e refinada do lirismo intensa-
mente bucolisante característico dessa 
poesia de João de Deus e Correia de Oli-
veira, passando por Nobre, Junqueiro e 
Pascoaes, desenha uma única estrutura 
mental e histórica. -E por de mais  evidente 

 que Alberto Caeiro transfigura e inverte 
uma genérica atitude da consciência poé-
tica nacional dos fins do século XIX e 
princípios do XX. A medida que Portugal 
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entra na civilização urbana o recalcado 
por ela — a existência rústica — impreg-
na cada vez com mais força o inconscien-
te poético, assumindo a sua expressão pa-
roxística e paradoxal — Albe rto Caeiro 
— justamente no momento em que essa 
existência rústica se torna mero mito, o 
que ainda não era no tempo de Eça e de 
Junqueiro. 

«Diz -me muito mal de Deus...» 

Algures tentei mostrar que esta transfi-
guração — começo da revolução moder-
nista — se operou essencialmente à 
sombra de Walt Whitman, catalisador 
um pouco revulsivo oriundo dos horizon-
tes «modernos» por excelência. Mas nesse 
autêntico processo alquímico que repre-
senta a conversão de um Fernando Pessoa 
ainda envolto nas brumas post-
simbolistas em Alberto Caeiro, convém 
não menosprezar a fundura e a força dos 
laços que o prendem organicamente ao 
conjunto do tecido lírico português da sua 
época e da que o precede. Nesses laços, 
ele mesmo ou alguns dos seus exegetas, 
descobriram há muito os traços de Nobre, 
Antero, de Gomes Leal e, acima de todos, 
de Cesário, Pascoaes e Camilo Pessanha. 
Menos, os de Junqueiro, todavia bem 
visíveis e de não pouca importância. Não 
é só a problemática e a temática de Men-
sagem que é incompreensível sem o fio 
mítico que a liga a Pátria, onde, sob a 
caução de Oliveira Martins, pela primei-
ra vez se assimila a nossa aventura colec-
tiva à de uma ambígua loucura; é tam-
bém aquele Pessoa, aparentemente mais 
afastado de Junqueiro, que guarda as 
marcas de uma familiaridade, à primeira 
vista surpreendente. Tal é o caso de Al-
berto Caeiro. Há muito que alguns desses 
reflexos me pareciam evidentes — talvez 
desde que o li — mas sem mais interesse 
que o anedótico de tudo quanto se costu-
ma designar como «influência». Não es-
tou certo que alguns deles não me tenham 
até parecido chocantes, precisamente por 
tão «junqueirianos» e insólitos na trama 
exigente e em princípio tão pouco anedó-
tica, como a da poesia de Albe rto Caeiro. 
Refiro-me ao mais célebre dos poemas de 
«O Guardador de Rebanhos», ao VIII. 
Hoje, é o poema inteiro — salvo a pa rte 
final — que, sem esforço, me aparece co-
mo indiscutivelmente vinculado não só a 
imagens precisas, mas à mitologia mesma 
do «escandaloso» autor de A Velhice  do 
Padre  Eterno. Quem não tem presentes 
estas passagens do VIII Poema de «O 
Guardador de Rebanhos»?: 

Num meio dia de fim de primavera 
Tive um sonho como uma fotografia 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 

Tinha fugido do céu. 
Era nosso de mais para fingir 
De segunda pessoa da trindade. 
No céu era tudo falso, tudo em desacordo 
Com flores, árvores e pedras. 

Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 
Como as outras crianças — 
Seu pai era 
Um velho chamado José que era carpin- 

[teiro 
E que não era pai dele; 
E o outro pai era uma pomba estúpida, 
A única pomba feia do mundo 
Porque não era do mundo nem era pom- 

[ba. 
E sua mãe não tinha amado antes de o ter 
Não era mulher: era uma mala 
Em que ele tinha vindo do céu. 

Diz-me muito mal de Deus 
Diz que é um velho estúpido e doente 
Sempre a escarrar no chão 
E a dizer indecências. 
A Virgem-Maria leva as tardes da eterni- 

[dade a fazer meias 
E o Espírito-Santo coça-se com o bico 
E empoleira-se nas cadeiras e suja-as. 

Tudo no céu é estúpido como a Igreja Ca- 
[tólica 

São por de mais visíveis as diferenças 
entre a poética junqueiriana, de cujo sar-
casmo ou troça todo o espírito de jogo e de 
provocação ao segundo grau estão ausen-
tes, e este prosaísmo voluntário, anti-
romântico, de Pessoa-Caeiro. Mas esta-
mos na trajectória da sátira de Junqueiro, 
na órbita de uma visão que  encontrou  na 
Velhice a sua primeira (e ainda primária) 
versão, retomada no VIII Poema com um 
humor e uma indiferença que o ultracris-
tão (como ele dizia) Junqueiro não podia 
e não saberia assumir. Se é assim então o 
aludido sonho claro como uma fotografia 
— na sua expressão e conteúdo — toma 
uma outra significação. O Jesus-Eterna 
Criança, anti-Jeová, não desceu pro-
priamente do céu nem mesmo do do so-
nho a Alberto Caeiro, mas mais cultural-
mente do céu portátil, um pouco sulfuro-
so de um outro  Poeta que é então, não o 
esqueçamos, não só o mais célebre dos 
poetas portugueses vivos como uma espé-
cie de herói cívico da ainda jovem Repú-
blica de que tinha sido o profeta veemen-
te e mesmo' cruel. Contudo, o que mais 
importa no VIII Poema não é esta repeti-
cão lúcida de uma familiaridade provocan-
te com as referências sacras do catolicis-
mo institucional e mítico que toca, como 
em Junqueiro, quase o mau gosto e a 
grosseria, mas a metamorfose final da 
imagem-mito «Jesus» no interior do círcu-
lo que de Antero chega até Pessoa. Pou-
cas metamorfoses são mais significativas 
da pulsão profunda do imaginário poéti-
co português dos fins do século XIX que 
aquele que nos conduz do pálido ou doce  
Jesus de Antero, de Eça e ainda de Jun-
queiro à eterna criança, duplo do Poeta, 
seu filho e seu pai ao mesmo tempo, em 
Alberto Caeiro. E a conversão da História 
(à maneira de Renan) em psicografia, em 
mitologia pessoal, a Transcendência, 
mesmo humanizada, em Imanência, tal 
como Caeiro-Pessoa a exprime nos ver-; 
sos famosos: 

Ele mora comigo na minha casa a meio 
[do outeiro 

Ele é a Eterna C riança, o deus que faltava 

Ele é o humano que é natural, 
Ele é o divino que sorri e que brinca 

E a criança tão humana que é divina 
É esta quotidiana vida de poeta 
E é porque ele anda sempre comigo 

[que sou poeta sempre 
E que o meu mínimo olhar me enche 

[de sensação 
E o mais pequeno som seja do que for 
Parece falar comigo. 

«Pastor de pensamentos» 

Esta transfiguração operada por Pes-
soa-Caeiro põe termo a um longo proces-
so de desdivinização de Cristo e redivini 
zação nu m sentido novo (religiosidade 
nova) de Jesus, oposto desde Antero (via 
Renan) ao Deus bíblico. É, paralelamen-
te, o centro de um processo de interioriza-
ção contínua cujo ponto mais alto, antes 
de Pessoa (mas num registo mais doloro-
so) se encontra na poesia de Teixeira de 
Pascoaes, o primeiro que realmente so-
nhou um regresso ao paraíso com a face 
da eterna mas também inacessível Infân-
cia. Nesse processo ocupa Junqueiro um 
lugar charneira que seria longo evocar 
aqui. A sua iconoclastia não tem apenas 
o perfil sumário e jacobinamente anticle-
rical a que é costume reduzi-la. José Ma-
rinho analisou, em tempos, a outra face 
dessa desmitologização, que não é outra 
que a da humanização de Jesus. Pessoa-
Caeiro não só não a contradiz, como tudo 
leva a pensar que a ela deve, textualmen-
te, o núcleo imagético em torno do qual 
se organiza, em termos de poesia, a mito-
logia da Eterna Criança do VIII Poema 
de «O Guardador de Rebanhos». É atra-
vés de Unamuno que o Jesus «humano» e 
«natural» de Junqueiro chega a Fe rnando 
Pessoa. A coincidência é demasiado li-
near e significativa para que nos seja líci-
to hesitar. Em 1911 sai em Madrid a obra 
Por tierras de Portugal y Espaíla do emi-
nente colaborador de «A Aguia», onde o 
jovem Pessoa iniciará a sua vida literária 
um ano depois. São vários os índices exte-
riores que nos provam o interesse de Pes-
soa pela obra de Unamuno em geral e pe- 

la obra que nos consagrou, em pa rticular. 
É sabido que Guerra Junqueiro tem nela 
um papel capital. Com  Oliveira Martins 
está na origem de todas as imagens e mi-
tos que Unamuno glosou acerca de Por-
tugal. A que hoje nos interessa refere-se 
ao Cristo português, tal como Junqueiro o 
visionava, para encanto e espanto do fu-
turo autor de «O Cristo de Velázquez». 
Eis o que conta D. Miguel de Unamuno: 
«El Cristo espafiol — me decia una vez 
Guerra Junqueiro — está siempre en su pa-
pel trágico: jamás baja de la cruz, don-
de, cadavérico, extiende sus brazos y 
alarga sus piernas cubiertas de sangre; el 
Cristo portugués anda por costas y prados 
y montaras, jugando com la gente del 
pueblo, se ríe com ellos, merienda y de 
cuando en cuando, para llenar su papel, 
se cuelga un rato de la cruz». (Sublinhado 
meu). 

Volvamos novamente, e pela última 
vez, ao VIII Poema de Alberto Caeiro: 

Num meio-dia de fim de primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 

Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 

No céu tinha que estar sempre sério 
E de vez em quando de se tornar 

[outra vez homem 
E subir para a cruz, e estar sempre 

[a morrer 
Com uma coroa toda à roda de espinhos. 

Hoje vive na minha aldeia comigo 
E uma criança bonita de riso e natural. 
Limpa o nariz ao braço direito 
Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas 

[e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba a fruta dos pomares 
E foge a chorar e gritar dos cães. 
E porque sabe que elas não gostam 
E que toda a gente acha graça, 
Corre atrás das raparigas 
Que vão em rancho pelas estradas 
Com as bilhas à cabeça 
E levanta-lhes -as saias. 

Muito haveria a dizer deste folclore hi-
peraldeão, gémeo de todos «os sinos da 
minha aldeia» em que Pessoa teve de con-
verter os sinos urbanos da Igreja dos 
Mártires para se instalar por dentro no 
paraíso (camponês) que nunca teve. A 
paráfrase do VIII Poema é apenas um 
longo desenvolvimento, não isento da re-
tórica da ingenuidade aplicada, da intui-
cão original de Junqueiro, tal como Una-
muno lhe deu a meditar. Dece rto, à visão 
bucólica do Cristo pelo autor de Os Sim-
ples, Pessoa-Caeiro acrescentará uma 
inocência divina e natural, aquém ou 
além do «bem e do mal», como convinha a 
um leitor de Nietzsche e de Whitman. 
Mas o laço umbilical com a visão de Jun-
queiro permanece e é bem menos «aci-
dental» do que esta convergência poética 
o deixa entrever. Ao panteísmo efusivo de 
Junqueiro, Pessoa retirou quase tudo ao 
renunciar à ideia de uma Natureza idea-
lista, com «alma», com interior. Mas dei-
xou o cenário mítico do sujeito poético —  
a aldeia-paraíso — para que o pastor jun-
queiriano dos «rebanhos de alma» (Morte 
de D. João) pudesse converter-se em «pas-
tor de pensamentos». Em suma, substi-
tuiu a «metafísica» de Junqueiro (e Pas- 
coaes) por uma «física» (a Natureza não 
tem dentro) e desta «física» fez uma outra 
metafísica: a de Caeiro. Com  Pascoaes lá 
dentro como se sabe. Com  Junqueiro 
também, o que se sabe menos. Mais nada 
quis que sugeri-lo. • 
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No próximo fim-de-semana Espaço T Magazine promove em terras do Norte uma reconstituição histórica do percurso entre a Régua e Tormes, 
assinalando a efeméride dos 80 anos d'A cidade e as serras. «JL» pediu a um queiroziano que dissesse, sim ou não, se Eça chegou realmente 
a abominar a vida urbana. Sim e não? Decida, se puder, com 

Eça, Zé Fernandes e o discurso da cidade 
A. Campos Matos 

tA cidade é a maior invenção do ho-
mem: é uma força motriz intelectual, 
um depósito de saber e das mais diver-
sas energias. Cidades e civilizações são 
sinónimos. Nada pode substituir a fun-
cão civilizadora essencial dos contactos 
individuais e de grupo, o encontro face a 
face, a rede de grupos, sociedades e as-
sociações, que fazem a parte mais rica 
de cada vida individual. 
Por muito rara que seja a nossa especia-
lidade, só na cidade poderemos encon-
trar um amigo com as mesmas afinida-
des: Em resumo: enquanto numa' aldeia 
ou nos subúrbios se pode conhecer toda 
a gente, só na cidade encontraremos as 
pessoas que nos interessa conhecer.» 

Theo Crosby, Architecture: Ci ty  Sense 

S ubmergido pela extensão 
descontrolada e fora de es-
cala das cidades onde vive, é 
o homem aí agredido pelo 
ruído, pela multidão, pela 

desmesura, pela dificuldade de comuni-
cação com o seu semelhante, sonhando, 
por vezes, com o regresso às condições 
naturais e idílicas da natureza. 
Qual de nós, citadinos, não o 
terá sonhado já? Este sonho 
legítimo não o terá tido também 
um Eça, que viveu os vinte e se-
te anos da sua vida literária em 
grandes metrópoles estrangei-
ras: Havana, Newcastle, B ristol 
e por fim Paris? 

Alberto de Oliveira recorda-o 
em Moreira da Maia (a Refal-
des de uma das ca rtas de Fradi-
que Mendes) de malho de ma-
deira na mão, a bater o milho, 
na eira do seu confrade Luis de 
Magalhães. E nessa paisagem 
rural, hoje já quase devorada 
pela expansão do Po rto, que 
Eça considerava então «su-
blimíssima» e à sombra de um 
velho mosteiro, que se passa es-
se episódio patusco de um Eça 
travesti de camponês, mas no 
fundo medularmente citadino, 
a sonhar por momentos fuga-
zes, durante uma curta estadia 
na sua pátria, a impossível qui-
mera de um regresso às paisa-
gens rurais apaziguadoras. 

E, no entanto, a presença im-
portante d'A Cidade e as Serras 
na vasta obra do romancista dá 
lugar a que se pergunte — é o 
escritor pela cidade ou pelo 
campo, ou teria andado ele, 
muito simplesmente, a enga-
nar-nos? 

Joaninha 
faz arribar Jacinto 

Nessa novela que é, como se 
sabe, a ampliação de um conto 
denominado A Civilização, Eça 
parece querer pôr em confronto 
o tédio da cidade e a inutilidade 
fútil dos seus produtos espiri-
tuais (todos os ismos éticos e es-
téticos que Jacinto experimenta 
entediado) com a vida sã e pro-
dutiva do campo. 

Ora toda a crítica a esses pro-
dutos intelectuais da cidade pa-
rece resultar do cepticismo de-
sencantado de um Eça já no fi-
nal da sua carreira de escritor, feita por 
um homem sempre preocupado, é ce rto, 
com os problemas sociais da sua época 
mas, ora sugerindo para os resolver a evo-
lução futura da sociedade através de um 
processo histórico em termos de clara e 
até científica visão, ora refugiando-se nu- 

ma espécie de neo-evangelismo providen-
cial, como hipótese vaga de mais um im-
pulso para a frente, na marcha gradual 
da humanidade.'  

Parece pois confrontar-se, n`A Cidade 
e as Serras, a cidade produtora do enfas-
tiamento e da inutilidade do viver. onde 
Jacinto fenece , com o campo, paraíso bu-
cólico, onde Jacinto encontra uma Joa-
ninha e arriba. Falsa aparência diria An-
tónio Sérgio no célebre, extraordinário 
ensaio, que dedicou ao autor d`Os Maias, 
pois o que no fundo se confronta nessa 
novela é antes o tédio do ócio de um bur-
guês endinheirado que sofre de excesso de 
fartura e não sabe o que fazer da sua vida 
improdutiva, com a descoberta que esse 
mesmo burguês faz, ao chegar ao campo, 
de uma actividade produtiva, ou que ele 
julga produtiva e também socialmente 
útil. E isto, essencialmente, a antítese 
Ociosidade-Ocupação, a que alude Sér-
gio. 

O perigo das ratoeiras 

Terá Eça de Queiroz, porém, verdadei-
ramente acreditado, ele, «homem das ci- 

dades» como de si próprio um dia disse, 
que a cidade era sinónimo de inutilidade 
e frustração e o campo modelo de criativi-
dade e de virtude, esse mesmo Eça que 
fez de Lisboa «o seu laboratório de a rte, o 
seu material de estudo e a sua preocupa-
cão de crítico, o seu mundo de escritor», 

como tão justamente afirmou, já depois 
da sua morte, a Ramalhal figura? 

Quem poderá sustentar que Eça acre-
ditaria nessa tese superficial que retira à 
cidade — uma das maiores criações do 
homem — a sua virtude essencial, que é 
precisamente a de criar inteligência, cul-
tura e progresso? 

Não conterá; porventura, a prosa ma-
ravilhosa d'A Cidade e as Serras, neste 
particular, umas divertidas e enganado-
ras ratoeiras? Não haverá aí, sob uma fal-
sa aparência, uma dupla realidade subtil-
mente destilada, como é tão habitual nos 
grandes autores? 

Por exemplo: Eça não deixa passar em 
branco, dir-se-ia que  como sobreaviso, a 
especial condição de classe de Jacinto, 
quando o Zé Fernandes, fazendo o elogio 
«de dois milhões de seres arquejando na 
obra da civilização» em Paris, acrescenta 
maliciosamente — «para manter na natu-
reza o domínio dos Jacintos». 

A teoria muito curiosa dos sulcos que a 
multidão da cidade deixa no hipersensí-
vel Jacinto (sinónimo de agressões, como 
hoje diríamos) afigura-se, até mesmo ao 
rústico Zé Fernandes, de «pueril». 

Mas qual o verdadeiro significado do 

discurso sobre a cidade, avistada de 
Montmartre pelos «olhos piscos» do Zé 
Fernandes (repare-se neste cu rioso atri-
buto), uma das mais conhecidas páginas 
antológicas de Eça, de onde apenas ressal-
ta o lado negativo da grande metrópole? 
Não é o próprio Zé Fernandes que nos 

afirma ser esse discurso «clamores lança-
dos com afável malícia» para espicaçar 
Jacinto? 

Quem acreditará que esse discurso se 
possa aceitar como integralmente verda-
deiro? Repare-se no comentário que, 
mais uma vez, o Zé Fernandes faz às suas 
próprias palavras, ao apelidá-las de «en-
canecidas e veneráveis invectivas, retum-
badas pontualmente por todos os mora-
listas bucólicos desde Hesíodo.» 

Poder-se-á então tomar ao pé da letra 
essa fala, tão semelhante à de um «mora-
lista bucólico»? Não é afinal este mesmo 
serrano Zé Fernandes que, auto-
criticando-se, nos vai adve rtindo, logo em 
seguida, de que aquilo é «um fácil filoso-
far»? 

Que Paris é este que nos volta a pintar 
o Zé Fernandes narrador, quando, mais 
tarde, regressa à Cidade da Luz deixando 
Jacinto já casado em Tormes? Que enten-
dimento poderá ter da cidade este frívolo 
rústico, este bruto de murro sempre pron-
to, para lá do que debita também o imbe-
cil Grão Duque que ele, encontra ao do-
brar da Rue Royalle, já com os Campos 
Elísios percorridos pelos primeiros moto-
rizados? 

«Uma horda terrível» 

Embora tendo frequentado 
as escolas do Bairro Latino, de-
pois de expulso de Coimbra, 
por ter esmurrado a «cara sórdi-
da» do lente Pais Pita, que pro-
cura este rudíssimo Zé Fernan-
des na cidade senão o exclusivo 
gozo dos sentidos? «Pois eu não 
me divertirei nesta deliciosa ci-
dade», pergunta a si mesmo es-
ta espécie de Rapozão em rústi-
co, que, de regresso à Serra, de 
Paris apenas sabe trazer uma 
«papelada toda recheada de 
mulheres nuas, de historietas 
sujas, de parisianismo, de erois-
mo»? 

Ah! este subtil Eça que a ca-
da passo nos engana com a sua 
prosa sedutora, onde se ani-
nham, maliciosamente, hábeis 
escaninhos a desdizer com en-
genho o que se acaba de afir-
mar! 

O campo e as delícias do 
campo, já as vamos ver, para 
terminar, num saborosíssimo 
naco de carta que Eça escreve a 
Domício da Gama, um ano an-
tes de morrer, de Forest, uma 
aldeia francesa onde a família 
veraneava. A este seu grande 
amigo brasileiro conta ele as-
sim: 

«Há aqui, indigenamente, 
uns animáculos microscópicos, 
que penetram na pele, e produ- 
zem uma irritação abominável 
— que é uma doença. A minha 
chegada foi para estes animai- 
zinhos motivo de grande alvoro- 
ço e actividade. Caíram sobre 
mim, apesar de tão magro, co- 
mo sobre uma presa apetitosa, 
un morceau de Reine. E em tão 
doloroso estado me puseram 
que tive de fugir para Paris, 
com eles, a consultar médicos. 
Em Paris, numa civilização 
mais incongénere e provida de 
banhos temerosos, os bichinhos 

morreram. Voltei a Forest, confiado. 
Descansei nessa tarde durante um mo- 
mento, num banco da horta, sob uma 
faia bucólica... E, passada uma hora, es- 
tava de novo invadido por uma horda 
terrível, que decerto me esperava com im- 
paciência. Tais são as delícias do campo.» 
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Eles acham que Nobby Stiles, esse martelo pilão dos relvados, era rum estilista.». Deixe-os poisar e jogue-lhes argumentos irrespondíveis. Por exemplo: 
Eusébio. Ou ainda: Eusébio. E com os cinco dedos da mão esquerda e três da direita lembre-lhes o (score) do Portugal-Coreia do Norte. 

"Eusébio !» ou as últimas 
para sobreviver em Inglaterra 
Miguel Esteves Cardoso 

aspirante a português em 
ilhas britânicas tem ainda 
muito que aprender, prati- 
car e aplicar para atingir um 
grau decente de 

nacionalidade. As lições anteriores 
(Geografia, Lingua e Cultura) não serão 
suficientes senão para adquirir um muito 
vago aspecto lusitano (1). Para aqueles 
que desejam uma obscuridade exótica, 
fazendo de sua Pátria uma espécie de 
Transilvânia mediterrânica onde o vinho 
presta, bastará — é certo; mas os verda-
deiros candidatos, aqueles menos movi-
dos por prémio vil, persistirão; Para es-
tes, os dignos, aqueles com pachorra bas-
tante para continuar a ler esta série inter-
minável de artigos, será évidente que a 
História também imporia. Ah pois. 

A ideia que o inglês médio faz da His-
tória de Portugal não é diferente das no-
ções que possui o português médio sobre 
a heráldica do Liechtenstein. O facto his-
tórico mais remoto do conhecimento bri-
tânico é a revolução de 1974 — essa foi a 
altura em que os comunistas tomaram o 
poder, levantaram barricadas e começa-
ram a atirar bombas por todo o lado. 
Vasco da Gama não é tão conhecido co-
mo se pensa e, pela certa, é menos conhe-
cido que as heróis espanhóis como Fernão 
de Magalhães (que aqui passa pelo nome 
desgraçado de «Magellan», uma espécie 
de magala irlandês), Tristão da Cunha e 
Eusébio da Silva Ferreira. Isto não tem 
grande importância. Aquilo que tem 
grande importância é, numa palavra, o 
chá. 

No princípio era o chá 
Portugal. (Se o seu pupilo exclamar «Ai o 
Colombo foi educado em Portugal? En-
tão por isso é que ele pensou que tinha 
chegado à Índia», contra-ataque imedia-
tamente com um «Já chegámos à Madeira 
ou quê?». Isto confundirá o seu insolente 
aluno.) 

Esqueça aquele infeliz episódio filipi-
no — como se fosse a lepra, afaste-se de 
sequer mencioná-lo. Não tente explicar, 
caso ele traga o assunto à baila, porque 
não resultará. Desminta, invente, diga 
que Velázquez era meio português, fale 
com entusiasmo da padeira de Aljubarro-
ta, do último jogo Portugal-Espanha em 
hóquei em patins, que Picasso nasceu no 
Algarve, perto da aldeia onde nasceu Eu-
sébio, tudo aquilo que vier à cabeça, e 
engrandeça Portugal à custa de Castela. 
Se tudo isto falhar, fale de Gibraltar. 

O seu pupilo inglês sentirá novamente 
o desgosto ferver-lhe nas veias, o seu 
desprezo pela vileza castelhana. E depois 
disso, repartam umas boas risotas numa 
terna recordação da palhaçada então 
chamada «Armada Invencível», zelosa-
mente omitindo a participação dos portu-
gueses na fracassada invasão da Inglater- 
ra. 

As abébias que lhes demos 

Elucide-o, depois, sobre aquilo que 
chamaremos as Nossas Outras Glórias 
Por Assim Dizer. Nomeadamente, termos 
sidos os primeiros a banir a pena de mor-
te (há o perigo aqui de o inglês médio não 
achar que isso constitua uma glória, an-
tes pelo contrário), ter sido Uma Ideia 
Nossa a Passarola de Gusmão (o inglês 
infalivelmente pensa que esta é tanguedo 
mas, bem explicado, faz sempre nascer 
uma réstia de dúvida), sermos um dos 
países com o índice mais alto em Prémios 
Nóbeis dados a indivíduos com o apelido 
a rimar com «nariz» e outras coisas que 
lhe passarem pela cabeça e soem sobre o 
espectacular. Uma\pequena nota quanto  

ao Milagre das Rosas: não costuma pe-
gar. 

Quanto às alegadas participações in-
glesas na História Portuguesa (tomada de 
Lisboa, invasões francesas, a «Família 
Forsyth») há duas maneiras de as enca-
rar. A atitude inglesa é geralmente a ati-
tude de quem salva para com o pobre si-
nistrado que socorreu. Logo, a primeira 
abordagem é negar tudo. A segunda, 
mais subtil, é responder com as Grandes 
Abébias Dadas por Portugal à Inglaterra 
(começando com o Tratado de Methuen). 
Volte ao chá e à Catarina de Bragança e 
mencione as dádivas arrogantes de cida-
des e continentes, partes do «superavit» 
imperial português. 

Firme sobre os patins! 

Ao pensar no futebol português, o pu-
pilo pensará automaticamente num fute-
bolista e num desafio: Eusébio e o Portu-
gal-Coreia do Norte. Para além disso, os 
portugueses são aqui considerados res-
ponsáveis (pela perna de Morais) pelo 
declínio de Pelé. Ao passo que os italia-
nos são considerados sarrafeiros habilido-
sos, os espanhóis sarrafeiros sarrafeiros e 
os gregos apenas naturais da pátria das 
Olimpíadas, os ingleses vêem os portu-
gueses como um duo: uma equipa sump-
tuosamente simples, com um super-
habilidoso (Eusébio) e um super-
sarrafeiro (Morais). Diga-se, no entanto, 
em abono dos ingleses, que a palavra 
«Sporting» não lhes diz nada. 

Até aqui tudo bem, até chegar - ao 
Grande Contencioso: a meia-final Ingla-
terra-Portugal em 1966. Por muito es-
tranho que pareça, não há inglês prepa-
rado para admitir que  foi  uma vitória in-
fame  ou  para se lembrar dos dois (níti-
dos) «penalties» furtados indecentemente 
pelo árbitro. A experiência mostra-me 
que se trata dum defeito congenital da ra-
ça saxónica e logo irrecuperável, um pou- 

co como a mania que tem de encarar _ 
Nobby Stiles com um estilista. 

A grande lição, portanto, é não falar de 
futebol. A parte, evidentemente, o céle-
bre 5-3. Em relação a outros despo rtos, 
seja lato nas suas referências, tentando 
abordar o maior número possível de acti-
vidades desportivas em que os portugue-
ses denotam excelência, ou seja, não se 
afaste um só milímetro do hóquei em pa-
tins. 

Questão de «regime» 

Eis a imagem política que o inglês mé-
dio tem de Portugal. Depois daquele tipo 
que vem no «Guinness Book of Records» 
como o ditador de maior longevidade (e 
que a Rainha visitou) os comunistas to-
maram o poder através duma utilização 
bélica de cravos (o inglês retém o porme-
nor do cravo porque é a marca dum pro-
duto lacticínio muito popular na Inglater-
ra. Ouve bombas e — pior — alguns pro-
prietários britânicos não foram indemni-
zados. 

«Que tipo de regime têm vocês agora?» 
é uma pergunta frequente. Note-se a uti-
lização peculiarmente britânica da pala-
vra «regime», significando uma estrutura 
política pouco sofisticada à mercê de su-
cessivas convulsões. Em termos práticos, 
a palavra «regime» descreve todos os siste-
mas em que não se fala fluentemente in-
glês. Caracteriza-se por uma bipolariza-
cão extrema: estalinistas e fascistas, con-
centrando-se os liberais em diversos lo-
cais de exílio nos arredores de Londres, 
onde vivem esses treze ou catorze exila-
dos. Portugal terá sempre um «regime», 
como um homem obeso que aspira a 
emagrecer, e não há nada a fazer, salvo 
falar entusiasmadamente do Portugal--
Coreia do Norte de 1966. 

Concluindo 

Qualquer português sabe que quem 
introduziu o hábito de beber chá na In-
glaterra foi a princesa Catarina de Bra-
gança, que, faltando ouro para o dote, 
compensou o Rei Carlos II da Inglaterra 
com umas escassas toneladas de Chá Li-
cungo. Ou seja, esta nação de chálcóoli-
cos que é a Inglaterra deve esta duvidosa 
honra a Portugal. A melhor altura para 
comunicar este facto ao seu interlocutor é 
durante a cerimónia tradicional do Ser-
mão Sobre A Verdadeira Maneira De Se 
Fazer Chá, que todos os ingleses pregam 
aos estrangeiros. Interrompa o seu anfi-
trião com uma rude interjeição, do tipo 
«Ouve cá» (o «minha besta» é facultativo) 
ou «Espera aí» e humilhe-o com o facto 
histórico ao seu dispor. O efeito será de-
vastador — como se um inglês revelasse a 
um português, de calhamaço histórico na 
mão, que foi a Filipa de Lencastre que di- 
vulgou em Port ugal a receita para um ba- 
calhau à Brás. A partir daqui, o seu anfi-
trião, outrora superior, poderá ser livre-
mente indoctrinado, permeável às mais 
absurdas patranhas. 

Embora muito menos vital, a questão 
dos Descobrimentos terá que ser aborda-
da mais tarde ou mais cedo. Na Inglater-
ra vigora o mito do Capitão Cook que, 
salvo erro, deu a volta ao mundo recente-
mente. Importa portanto, impor ao seu 
pupilo as viagens po rtuguesas e o relativo 
menosprezo ou justa ignorância que ca-
be a heróis menores como o Capitão Cook 
ou o Capitão Hook (este mais célebre por 
causa do gancho e de Walt Disney). Não 
perca nenhuma oportunidade de troça 
em tudo o que diga respeito aos castelha-
nos (arrime-lhe com um Tordesilhas ain-
da fresco) e às suas patéticas tentativas 
em descobrir continentes irrelevantes e ir-
risórios como a América do Norte. Foque 
bem que, mesmo para estes feitos mes-
quinhos e desorientados, foi preciso con-
tratar navegadores estrangeiros (como 
Colombo) o mais das vezes educados em 

Já foi aqui demonstrada a dificuldade 
de se ser português em terras inglesas. 
Falta dizer (e isto para recompensar os 
leitores mais pacientes) que é, também, 
impossível. O que se pode ser é compa-
triota do Eusébio ou descendente dos ho-
mens e mulheres que o Duque de Wel-
lington salvou das garras francesas, ou 
beneficiário da generosidade de Me-
thuen, ou ainda um liberal que o anóni-
mo «regime» condenou ao exílio. Conside-
rando as alternativas (ser-se espanhol ou 
algarvio) alguns diriam não ser tão mau 
como isso mas esses não compreendem 
o problema. O problema é que ser-se por-
tuguês só se torna impo rtante quando 
não se pode ser mais nada — ou seja, é 
uma  situação  que não existe em Po rtugal, 
que só pode existir onde não existe Po rtu-
gal. E um país que se constrói fora dele, 
ou uma dimensão (a nacionalidade) que 
se inventa na falta doutra. 

Sendo assim, é sobretudo uma comuni- 
- 

cação da pessoa para consigo mesma — 
dum interlocutor inventado que nos inter-
roga e nos pede, ao ponto de ser absurdo, 
uma definição individual extrínseca.. Se o 
mundo funciona por rótulos, e se alguns 
rótulos são menos conhecidos que outros, 
o que importa é arranjar, elaborar e dar 
acabamento a um que seja verosímil Por-
que só assim podemos, finalmente, des-
vestirmo-nos dele. Por mais que seja, pa-
ra rever divertidamente o segundo (embo-
ra haja quem diga o quarto) golo de Por-
tugal contra a equipa da Coreia do Nor-
te... • 

(1) — Vd., do autor, «Manual de sobrevivência 
para se poder ser português na Inglaterra» (JL», n.° 
2, 17-3-1981) e «God save the Portuguese com astú-
das, manhas e patranhas» (idem, n.° 4, 14-4-1981). 
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sonegado a Leão Hebreu quando este, em fuga de Espanha após a fuga de Portugal, o enviou à corte 
aqui está uma hipótese retomada pela autora, que nos fala pormenorizadamente do meio cultural português 
possível cristão novo, Camões, tinspirado por divino medio», como no Zohar. 

Fim de s emana com Bernardim 

Não seria Bernardim Ribeiro o filho 
de D. Manuel I? Bernardim judeu: 
quinhentista para voltar a esse outro 

Fiama Hasse Pais Brandão 

E
sclareço já: não se trata de 
um week-end. A aventura 
resume-se a fazer, apenas, 
durante este fim-de-semana 
primevo (de Maio), um 

pequeno apanhado de alguns dados ber- 
nardinianos e outros que ao correr da pe-
na se aproximem. Talvez tenha sido o re-
lembrar do malicioso estilo do polígrafo 
setecentista Faria e Sousa que me pôs 
neste estado de prosa. Malicioso, porque 
entre muitas outr as  malícias, a páginas 
tantas e tão poucas, na Vida com que 
prefacia a sua -edição de Os Lusíadas 
de Camões, observa que «,nem Judea» es-
tava, naquele tempo, disposta a desem-
bolsar para edições do Poeta. Ora, al-
guém, igualmente com sentido de humor, 
para não lhe chamar outra coisa, deu-se 
ao cuidado, em tinta que já está ferrugi-
nosa e bem antiga (setecentista?), de su-
blinhar precisamente esta insinuação de 
F. e S., no exemplar que se encontra na 
Biblioteca Nacional de Lisboa. Mas, 
quanto à sua edição das Rimas, também 
aí F. e S. insinua. Cheio da sua conhecida 
má vontade para com Bernardes, acusa-o 
de escrever de má catadura um soneto 
laudatório (no que parece ter razão, pelo 
tom do dito, que principia: Quem louvará 
Camões que ele não seja), faz ponto, e lo-
go na frase seguinte vá de atirar que ele, 
Bernardes, tem «sangue limpo». 

E passemos ao caderninho de bolso do 
sabidíssiino F. e S., autor, além do mais, 
de uma esquecida, çuriosíssima e densa 
obra Noites Claras («para as novas 
cav(b)alarias», diz; o b é meu) e tradutor 
de Alberto Magno, o alquimista. O ca-
derninho está na B.N.L., manuscrito. Já 
foi mencionado por Juromenha ou Braga, . 

não tenho presente, e mais recentemente 
por António Cirurgião. É uma pequena 
bibliografia com remoques pessoais, à F. 
e S., sobre vários autores portugueses. 
Não é, aliás, a primeira vez que nela falo, 
mas o que eu ainda nunca disse foi que 
Faria aí diz que Camões chamava a Ber-
nardim «o seu Enio». Pode pensar-se que 
lho chamava (de boca?), chamando-se a 
si próprio Vergílio, como já se concluiu 
da Écloga IV. Não se pensou ainda, po-
rém, se será um nome da suposta panó-
plia decorativa ou escolar clássica ou no-
me de irmão (para este termo vd. Lusitâ-
nia Transformada) de associação pastoril 
mais ou menos iniciática. Pela minha 
parte creio que mais, do que menos. Seria 
Bernardim o Enio de Camões porque 
.Vergílio não só estimou, como se sabe, a 
poesia de Enio, como retomou dos Annali 
'a ideia da fundação de Roma por Eneas. 
Porém, além desse, outros factos poderão 
set pertinentes na relação sugerida. Enio 
foi um poeta grego de raiz etrusca, na Ca-
lábria sob domínio romano, que de si 
próprio dizia que tinha três corações, ou 
três origens e línguas (De Pauly, Enc. der 
Klassischen Altertums). Veio a tornar-se 
cidadão romano quando, deixando a na-
tal Rudiae, entrou em Roma a cumprir o 
serviço militar; é conhecido o seu verso 
«nos sumus Romani qui fuimus ante Ru-
dini». Além de um substancial poema 
épico sobre a história de Roma, deve-se-
lhe a tradução da obra de Evémero — o 
criador da ilha mística utópica de Pan-
chaia — História Sacra, obra que tão 
considerada foi pela apologética judaica 
grega, e posteriormente também pela 
apologética cristã, O texto de Evémero 
exerceu, por exemplo, particular influên-
cia sobre os Oráculos Sibilinos, obra do 
judaismo helénico. Se não esquecermos 
aqui o belo estudo de Hélder Macedo so-
bre Menina e Moça, poderemos pôr em 
paralelo a divulgação do evemerismo com  

a da Kabala operada por Bernardim. 
E se Vergílio, o poeta messiânico da 

Écloga IV, provável leitor de Isaias, como 
afirmou o Marquês de Abrantes nas suas 
eruditas notas à edição dos Fastos de Oví-
dio por Castilho, colocou a história de 
Roma sob o signo do ciclo Troiano — e 
bem sabemos, além disso, a importância 
que o ciclo Troiano assumiu da mitogra-
fia Judaica -, iniciando-a com um repre-
sentante de outro povo, também Os Lu-
síadas apresentam os portugueses descen-
dentes de Luso ou Lísias, o semita, ou se-
ja Elisha bisneto de Noé (vd. Pe. Franco). 

Mas F. e S. diz ainda de Bernardim, 
em Europa Portuguesa, que: «Passó... a 
peregrino en Itália.» Quem se tiver debru-
çado sobre as metáforas da peregrinação 
e da errância do Judeu da diáspora, em 
estudos como os de Bataillon e Knecht, 
pode entrever, em certa face do poliedro 
metafórico, o vulto do cavaleiro ou pala-
dino andante. Hélder Macedo, já citado, 
sublinha o louvor da cavalaria em Meni-
na e Moça, o que é de lembrar. E é de 
lembrar também que a primeira edição 
conhecida do Amadis (de que só existe o  

primeiro livro) é hebraica, possivelmente 
feita em Leiria, cerca de 1485, facto es-
quecidíssimo entre nós, que não só dá à 
velha questão luso-espanhola um terceiro 
termo como suporta, na generalizada ca-
valaria mística medieval, uma imagem de 
errância que pertence a um cavaleiro an-
dante como Judeu na diáspora, imagem 
que encontra . a sua síntese perfeita em 
Dom Quixote — o cavaleiro da mancha 
—, novela sempre muito estimada pelo 
povo Judaico, como se afirmava, na re-
censão à primeira versão integral hebrai-
ca (Sefarad, XXI), poucos anos antes do 
importante estudo de Dominique Au-
bier, Cervantes, Prophète d' Israel. 

«A tua imagem está gravada 
no meu coração...» 

Continuando com Bernardim, vejamos 
agora dois esquecidos estudos. Um de 
Patrocínio Ribeiro (Trabalhos da Acade-
mia das Ciências) sobre a sua possível 
obscura amada Dona Leonor de Masca- 

renhas, poetisa do Cancioneiro Geral. 
Um aparte para explicar que Patrocínio 
Ribeiro é o arguto estudioso que propôs, 
perante o respeito dos seus consócios aca-
démicos, que Colombo terá saído de Por-
tugal implicado de conspiração contra 
Dom João Segundo, tendo sido recolhido 
em -Espanha da mesma casa nobre que 
Abrabanel, igualmente acusado de impli-
cação. Também a P.R. se deve uma hipó-
tese bem fundada de a Celia de Sá de Mi-
randa ser Vittoria Collona, a famosa 
marquesa, pró-franciscana de Pescara, 
membro da conhecida família dos Collo-
na opositores renhidos dos Orsini, defen-
sores da Cúria. Agora, pois, nos podere-
mos lembrar também de que Sá de Mi-
randa se foi retirar para Cabeceiras de 
Basto, quando sopravam maus ventos, e 
que aí era procurado por uma tertúlia de 
poetas do outro lado de fronteira, que lhe 
dedicavam poemas, sendo um destes 
Alonso Nunez de Reinoso, Judeu, autor 
de uma biografia críptica de Gracia Nassi 
em forma de aventura cavaleiresca, como 
demonstrou Bataillon. Biografia que saiu 
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Ao perder com Descartes o sentido do imaginário e do sonho a cultura 
ocidental perdeu o sentido do feminino, tornando-se pois necessário 
redescobrir através da linguagem simbólica, ainda quer sem a exclusão 
da Lógica, a refeminização do Ocidente. 

ue o Ocidente  
reencontre  a 

a sua hipótese  
de permanecer mulher..  
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B >vo 65  

em Portugal, anónima, pouco depois de  
publicada, a meados do século (Traba-
lhos da sem ventura Isea). Gracia Nassi  
foi a grande mecenas judia hispano-
portuguesa Beatriz de Luna, supondo eu  
que Isea provém do jogo  Luna =Isis. A  
ela dedicou Abrãao Usque a meia edição  

hebraica da Bíblia de Ferrara; digo meia  

porque a outra metade se destinou ao Du-
que de Ferrara, sendo assinada com o no-
me português de Usque (Duarte Pinhel) e  
do co-editor, e datada em data romana.  

Dos Usque lembremos agora Salomão,  
autor sob o seu nome Pinhel de uma gra-
mática latina e de um drama em verso, e  

sob o criptónimo (tão a gosto judaico) Sa-
lusque Lusitano, de uma belíssima, tradu-
cão de sonetos de Petrarca. Pensando  
nesta, poderemos perguntar-nos se será o  

seu autor, saído em_ trinta ou quarenta e  

tantos de Portugal a gramática é de  
1543 — o responsável pela iniciação de  
Camões em Petrarca, sendo o Salomonci-
no, que segundo Hagen e Kayserling par-
ticipou na elaboração de Os Lusíadas.  
Hagen diz tratar-se de um excelente poe-
ta, Kayserling acrescenta cristão-novo.  

Quanto a excelente poeta de raça hebrai-
ca, teríamos Diogo Pires Eborense (exce-
lente poeta em lingua latina) ou... Ber-
nardim. Liga-se esta hipótese ao segundo  
texto, de que ainda não falei. Trata-se de  
uma também esquecidíssima achega de  
Barros Bastos (Ha-Lapid, XVII, 117): não  
será Bernardim, poeta na Co rte (no Can-
cioneiro), o filho sonegado a Leão He-
breu, quando este em fuga de Espanha,  
após a fuga de Portugal, o enviou à corte  
de Manuel?  

63 —A tua imagem está gravada no meu  
coração e é no meu coração que está  

também traçado o teu afastamento.  
64 —E mais do que ela me reanima, a tua  

imagem ausente aflige-me.  
65 —A tua separação confunde os meus  

projectos; o teu exílio impede e tor-
na tortuosos os meus caminhos.  

66 —É por tua causa que a minha alma  
foi abatida e o meu orgulho foi hu-
milhado.  

67—A ponto que os sicômoros se levan-
tam acima do meu cipreste e que o  
arbusto do hisope pareça mais alto  

que os meus cedros;  
68 —Que o morcego ultrapasse o meu  

abutre e que a mosca voe por cima  
das asas da minha águia;  

São estas palavras de um belíssimo 
poema de Leão Hebreu lamentando a  
perda do filho, filho de quem se diz ter 

 voltado à sua religião e família. No seu es-
tudo Barros Basto, referindo Teixeira Re-
go e Teófilo, parece distinguir o poeta  
Bernardim do contempórâneo jurista ho-
mónimo, e torna Joana Zagalo sua ama,  
que o trouxe de Espanha, com um ano de  
idade. A cadeia mística filosófica esten-
deria assim harmoniosamente os seus elos  
entre Isaac pai, o messianista e grande  
teórico do profetismo — apreciado, como  
diz, na corte de Afonso V —, seu filho  
Leão Hebreu, possível responsável pela  
poética de Os Lusíadas e filósofo do  

Amor gnoseológico, seu filho Bérnardim  
e Luís de Cambes, todos cantores do  
Amor de Deus? A questão da poética, no  
que respeita à função da mitologia greco-
romana como ficção narrativa e pré-texto  
de ocultação do texto, na epopeia em oi-
tava rima precisamente, tese defendida  

por Judah Abrabanel (o Leão) em Dialog-
hi de Amore , um dia a desenvolverei co-
mo poética de Os Lusíadas, questão a en-
carar além das já apontadas possíveis in-
fluências do Leão em Camões.  

Um retrato de Profeta  

Mas neste campo, talvez ainda uma  
terceira hipótese, quanto a Salomoncino  

(que soa a italiano) seja de pôr, embora a  
primeira seja para mim a mais provável.  

Será esse o nome hebraico não de Bernar-
dim, mas de Jorge de Montemayor? A  
questão do judaísmo de Montemayor,  
apontada por estudiosos como C. Mi-
chaelis, Rennert, Schõnherr, M. Pelayo,  

continua a ser conjecturalmente admitida  

por Moreno Báez, editor para a Acade-
mia Espanhola dos Sete Livros da Diana.  
O nome verdadeiro do poeta seria Jorge  

de Paiva y Pina. E quem já leu a fundo os  

sete livros da Obra, que é Diana, interro-
gar-se-á, além disso, que amor é esse tão  

profundamente secreto que liga o prota-
gonista a Diana, que tanto impressionou  
Schõnherr? Porque me ocorre Jorge de  

Montemayor — que Báez reconhece,  

também, aliás, «impregnado da doutrina  

de Leão Hebreu» — como possível cola-
borador e iniciador de Camões? Além de  
ser conhecida (do biografismo fantasista,  

muito em ora) a estima entre Camões e  

Montemayk que regressou a Po rtugal  
(vd. Sousa Viterbo) no séquito de Joana,  

mãe de Sebastião e com ela partiu, não  
posso esquecer certas palavras do editor  
Craesbeck, na edição da Diana de 1624.  
Não obstante o desejo de cantar as nave-
gações portuguesas andar no ar, como se  
sabe, talvez deveras Jorge de Montema-
yor tivesse determinado «escrever em ver-
so o Descobrimento da Índia Oriental,  
mas a morte que lhe sobreveio [em 1554]  
lhe atalhou este intento». Terá o esboço  

do Canto nascido em comum com Luís de  
Camões e este elevado, por fim, só, a voz  

(como no antigo Exílio) do renovado  
grande profetismo?  

De profeta é, pelo menos, o retrato  
que repetidamente F. e S. nos quis deixar  

de Luís de Camões. Vejamos um dos mui-
tos-traços: «... en Zofala o Monbaça avia  

el Poeta amanecido un dia prometiendo  

inesperadamente este escrito (Lus.) como  
se aquella noche le hubiesse inspirado por  
divino medio.» Já no Zohar [Raaiah Me-
hamnah (Pastor Fiel), III] estava escrito:  
`Os profetas esses vêem cpm os olhos do  

corpo, como está escrito (Is. LIX, 2): apa-
reço-lhe em visão ou falo-lhe em sonho.'  

Apari ão, durante o dia, sonho, durante 
 

a noite.» •  

Chaké Matossian  

N uma sociedade tecnocratiza-
da, burocratizada, onde vi-
vemos a tempo inteiro, a 
tempo parcial, onde obede-
cemos dia após dia ao 

plano, à agenda, às campaínhas, às or-
dens, onde passamos a maior pa rte do 
tempo a contrariar os nossos próprios de-
sejos, onde vivemos na ilusão de que esta 
agitação se confunde com o dinamismo 
da vida, a obra de Gilbe rt  Durand surge 
indubitavelmente como um sopro de vi-
da, um sopro humano que devolve ao Es-
paço Vital os seus territórios ocupados 
pela Ratio, que permite que a «Folie du 
Logis» recupere finalmente os seus apar-
tamentos. Antes de questionar mais a 
fundo este espaço e de buscar o que dele 
nos fala no feminino, é útil familiarizar-
nos com o vocabufario que nos permitirá 
abordar a obra de Durand. 

A Imaginação Simbólica  

Para entender o alcance desta tentativa 
de remitificação que é a obra de Gilbe rt 

 Durand é necessário esclarecer a sua no-
ção de «símbolo». O símbolo pertence à 
categoria do signo que se distingue em vá-
rias espécies: 

— o sinal ou signo arbitrário (palavra, 
sigla, algoritmo) que substitui de maneira 
mais económica uma longa definição con-
ceptual; 

— o signo alegórico que remete para 
abstracções dificilmente representáveis 
«em carne e osso», como por exemplo, a 
justiça. 

Estas duas espécies de signos represen-
tam concretamente uma parte da realida-
de. Enquanto que na Imaginação Simbó-
lica «o significado não pode de modo al-
gum ser apresentado», «o signo apenas se 
refere a um sentido, não a uma coisa 
sensível» (1). 

O símbolo é da família do paradoxo é 
porque por essência inadequado, só vale 
por si, nele manifesta-se o indizível, deixa 
surgir um sentido secreto. Por isso é o 
não-sensível que caracteriza "o domínio do 
simbolismo: o inconsciente, a metafísica 
e o surreal, domínio que René Alleau de-
finiu, não como exterior ao racional, mas 
como diferente do racional, um outro que 
permite aclarar o Mesmo, porque este 
outro e este mesmo já não surgem como 
contraditórios, mas como elementos do 
cosmos: «A ciência dos símbolos não pode 
deixar de se interrogar sobre as práticas  
de adivinhações sagradas, não para averi-
guar se se trata de operações ce rtas ou er-
radas de previsão, mas para estudar as 
suas relações com uma visão do mundo 
que -não é a nossa com uma outra lógica, 
a da analogia entre o natural e o sobrena-
tural, entre o visível e o invisível, o mani-
festo e o escondido. Trata-se de uma per-
manência fundamental dos diferentes 
níveis de uma ordem `qualitativa' de um 
sistema `finito' e `fechado' do universo 
concebido como cosmos, inseparável do 
`logos' que o exprime» (2). 

Ë esta mesma necessidade de abertura 
que leva Gilbert  Durand a pensar que pa-
ra estudar o simbolismo imaginário é ne-
cessário meter-se «afincadamente pela via 
da antropologia dando a essa palavra o 
seu sentido lato actual: conjunto de ciên-
cias que estudam • a espécie homo--
sapiens» (3). Através desta via antropoló-
gica Durand mostra-nos que o homo--  

sapiens é sempre, já, um homo--
symbolicus que procura, através do espa- 
ço do símbolo, escapar ao Tempo tentan-
do penetrar o mundo da Infância Eterna, 
esse mundo indispensável ao seu equilí-
brio biológico e psico-social. Voltemo-nos 
pois para esse espaço do secreto e do in-
dizível, denunciando  logo, com Durand: 

A nossa  cultura iconoclasta  a negação  
ou a redução do campo da Imaginação.  

É sobretudo na obra de Desca rtes que 
Durand nota o fim do simbólico na medi-
da em que nela o signo vence o símbolo. 
A razão do cogito varre a loucura, os so-
nhos e a imaginação enganadora. Nesta 
perspectiva, o discurso de Desca rtes per-
tence sem sombra de dúvida a uma lin-
guagem do Poder, poder sobre as coisas e 
sobre a própria transcendência, visto 
que, nas Meditações, tratar-se-á de pro-
var a existência de Deus pelo princípio da 
identidade entre o eu do «eu penso» e o eu 
do «eu sou». Mas se é verdade que, pela 
abstracção matemática como prova de 
verdade, Descartes contribui para o in-
cremento de uma cultura iconoclasta, 
também é verdade que não podemos es-
quecer os jogos de claro-escuro, o seu dis-
curso delirante sobre o Mundo e sobre o 
Homem, o seu fascínio por esses estra-
nhos «espíritos animais» que circulam em 
todo o corpo, nem esse enigmático «eu 
avanço mascarado» que tem mais a ver 
com «eu é um outro» do que com o célebre 
«cogito ergo sum». 

No que diz respeito à redução do sím-
bolo, Gilbert  Durand encontra-se ainda 
em Freud e Dumézil. O psiCanalista, se-
gundo Durand, escamoteia o símbolo em 
favor do sintoma, reduz a função do fan-
tástico a um simples fenómeno de recal-
camento e encerra o símbolo no campo 
restrito da censura. Ora o símbolo surge 
da «impossibilidade da consciência se-
miológica, do signo, de exprimir a parte 
de felicidade ou de angústia que a ,.cons-
ciência total sente diante da instância ine-
lutável da temporalidade» (4). Os psica-
nalistas definem a imaginação da manei-
ra negativa, resultado de um con flito en-
tre aí pulsões e o seu recalcamento social, 
enquanto que para Durand a imaginação 
aparece  como o resultado «de um acordo 
entre os desejos e os objectos do ambiente 
social e natural» (5). 

Por seu lado, Dumézil reduz o símbolo 
na medida em que o pretende compreen-
dido, elucidado e clarificado logo que a 
sua etimologia esteja descobe rta. O espa-
ço do símbolo não pode limitar-se a ser 
um departamento de semantismo linguis-
ta.  

A divisão do símbolo não pertence a 
um domínio científico; a divisão dó pró-
prio Sein do sun-bolon dá sentido ao to-
do; o símbolo contém em si o espaço vazio 
da divisão, carregando o sentido das par-
tes e dando-lhes sentido por sua vez. A di-
visão operada, pelas ciências é ilusória, 
tanto ao nível do símbolo como ao nível 
do mito. «O mito é sempre p rimeiro em 
todos os sentidos do termo», diz-nos Gil-
bert  Durand, e é porque o espaço do mito 
constantemente nos escapa que podem 
existir a metafísica e a ciência. 

A metafísica, a ciência e, poderíamos 
acrescentar, a a rte tentam esvaziar a ima-
einacão do seu conteúdo através da abs-
tracção. A vontade de transparência dum 
certo espírito científico contra o qual se 
insurgiu Bachelard revalo rizando o domí-
nio do sonho, traz consigo o iconoclasmo 
da cultura ocidental como foi magistral-
mente analisado por Jean-Joseph Goux 
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(Os novos iconoclastas) e também notado 
por Jung: «a abstracção seria uma função 
que luta contra a participação mística 
primitiva». Esta abstracção visada pela 
cultura ocidental decorre do legalismo 
iconoclasta dos Judeus e dos Arabes; e é 
porque 'tem por modelo estes monoteis-
mos semíticos que o Ocidente tem ten-
dência para «perder a sua hipótese de 
manter-se mulher» (Levi-Strauss) (7). 

Do Feminino 
A perda do imaginário não pode sepa-

rar-se da perda do feminino na cultura. A 
forma  a priori do fantástico, do poder de 
eufemização da procura da Infância Eter-
na, desta luta contra a temporalidade, é a 
do espaço. Mas o espaço desse fantástico 
não pode limitar-se ao que nos propõem, 
dentro dos limites da  ratio,  Descartes ou 
Dumézil, nem ao espaço estreito duma ti-
pologia psíquica como a que Freud nos 
propõe. Como vimos, o espaço do symbo-
Ion  implica por si, em si, uma brecha, 
uma fenda.  Quer  seja a racha do próprio 
sym-bolon, quer a racha como elemento 
de reconhecimento, ou, a outro nível, a 
racha deste símbolo sempre inadequado, 
impossível de reabsorver, manifesta-se no 
símbolo como necessidade de retorno, ou 
seja de repetir uma repetição que nunca 
será idêntica porque a própria fenda do 
símbolo operará deslizes. Desde Kierke-
gaard que sabemos que o paradoxo só se 
sacia com a repetição. Eis-nos pois algu-
res no domínio do uno, caro a toda uma 
filosofia, a toda uma ciência, a todo um 
espírito que se apoia no princípio de iden-
tidade. e poderíamos voltar às primeiras 
definições, constatar que é, sem dúvida, 
por acaso se neste espaço da ratio a pala-
vra, a sigla e o algoritmo têm por função 
operar uma Economia da definição: o ca-
minho mais curto no menor lapso de tem-
po, mas também o cálculo, a moeda, o 
uno, a diferenciação (no sentido racis-
ta)... Economizar para melhor repa rtir 
no espaço de modo a que não haja vazio, 
buracos, branco. A mulher, é sabido, só 
participou na economia como moeda ou 
mercadoria... O feminino do social situa-
se pois algures, ao lado, envolvendo, per- 

correndo o campo do Poder, o campo do 
uno! 

Voltemos a Descartes pela fenda, pela 
brecha do símbolo. Não nos admiramos 
pois que ele tenha reputado, recusado a 
existência do vazio em Física. Já então a 
luta era encàrniçada entre Pascal (filóso-
fo, sábio e místico) provando a existência 
do espaço vazio e as tropas cartesianas ar-
madas com a física aristotélica... O espa-
ço vazio de Pascal situa-se ent re  o nada e 
o ser, é o meio entre a matéria e o nada... 
E hoje, ainda, esse mesmo espaço estra-
nho que incomoda os iconoclastas, os po-
sitivistas, os habitantes do mundo do cla-
ro e do distinto. Mas também Freud se 
sente embaraçado com esta brecha no co-
ração do símbolo, esta ruptura do UNO, 
e di-lo claramente: a psicologia das mu-
lheres permanece para ele em completa 
escuridão, não entende nada dela (a vida 
sexual). Apenas a ratio e o br ilho foram 
objecto de ocupação, desprezando-se a 
noite e as trevas; buscou-se o Agaton — 
Sol  de Platão mas ninguém se lembrou de 
que, encontrado o Bem, era necessário 
voltar a descer à cave rna (Rep. VII)... 

O desenrolar do espaço feminino inci-
ta-nos assim a voltar para o que G ilbert 

 Durand chama o Regime Nocturno. Omi-
te-se igualmente a característica do pró-
prio percurso que dista da caverna ao 
Bem, ou seja, estende-se um véu sobre a 
verdade, e a procura da verdade é este le-
vantar do véu (a-letheia, Heidegger), ex-
actamente como Durand nos diz: a in-
dústria têxtil pe rtence ao Regime Noctur-
no. Por consequência, o esquecimento do 
retorno à caverna, e da a-letheia, enquan-
to velada, leva-nos a pensar que se dá al-
gures um esquecimento do feminino na 
interpretação do mito platónico. Na Noite 
negra, a luz da lua, astro da feminidade, 
oposta ao Poder do UNO que é o sol, dis-
co rotativo, todos os dias idêntico a si 
próprio. A lua está ligada ao bizarro, ao 
inquietante, à mudança, à influência dos 
loucos, ilumina com o seu luar pertur-
bante os animais de feiticeira que são os 
gatos e os mochos (embora seja também 
ao crepúsculo que o pássaro de Minerva 
desloca...), mingúa, cresce, desaparece, 
muda de forma, simboliza ao mesmo 
tempo o feminino e o malefício: «A in-
fluência maligna da lua surge no folclore  

indú, grego, arménio», diz-nos Durand. 
(8) É este astro que, ao marcar as mens-
truações, projecta a imagem feminina no 
mundo aquático. A vaga, a ondulação, a 
cabeleira, a serpente têm neles a feminili-
dade captivante, angustiante e tenebrosa, 
essa mulher mistério e perigo que o espa-
ço do poder tenta recuperar mud ando o 
aroma do enigma numa necessidade con-
fortante de reprodução. Segundo Fran-
çoise Collin «uma das manhas da cultura 
dominante é assimilar o feminino ao ma-
terno» (9). 

A linguagem do simbólico, da refemi-
nização do Ocidente surge, pois, como 
uma linguagem diferente da linguagem 
da ratio, ainda que sem exclusão do Lo-
gos. Linguagem que já não assenta na lb-
gica, na gramática, no juízo de existência 
ou de atribuição que têm neles a ilusão de 
verdade, de posse do tempo, de poder 
sobre o outro: «é o tempo e só o tempo 
que, a pouco e pouco, introduz uma dife-
renciação exclusiva na representação dita 
«normal», já que a representação pura é 
do domínio do simultâneo, logo da ambi-
valência, e intermediária do domínio do 
alternativo» (10). 0 simultâneo indica, 
portanto, uma linguagem inundada de 
parasitas, ruídos, sons, silêncios, para-
gens, uma linguagem que já não item na-
da a ver com «um sistema de comunica-
cão, de informação, de constituição de 
uma verdade ou de controlo do interlocu-
tor» (11). Uma linguagem que também 
pode dar lugar ao tacto e ao contacto, que 
deixe de ser um sistema de preceitos es-
condidos sob o nome de informação que, 
como  diz Godard, transforma as crianças 
em prisioneiros políticos. 

A linguagem do simultâneo, do seio da 
linguagem do Poder, cava assim a fenda, 
penetra nas trevas do Regime Nocturno, 
chega, como propunha Deleuze, «a ga-
guejar a própria linguagem» (12), a uma 
língua sem mestre, sem domínio, talvez a 
das Tentações de Santo António, de San-
ta Teresa, da Noite de Pascal... Falar a 
linguagem do acontecimento, do simultâ-
neo, a língua dos Estóicos, a que recusa o 
«é» e propõe o «e», a conjugação, o con-
tacto, dos acontecimentos com as ideias 
porque entre o «é» .e os seus atributos re-
siste e subsiste sempre a fenda que se pro-
cura anular. O espaço do símbolo, inse- 

parável da sua indizibilidade fundamen-
tal, impõe, pela rejeição da identidade e 
pelo «e» do acontecimento, pelo que os 
Estóicos chamavam um exprimível (opos-
to ao conceito da lógica aristotélica), uma 
posição repetitiva de situações sempre 
nos limites, na fronteira, na berma... O 
espaço do simbólico, esta estrutura do fe-
minino que escapava a Freud, parece 
manter algures um laço com um certo es-
paço platónico, o do receptáculo: «uma 
certa espécie invisível e sem forma que re-
cebe tudo e participa do inteligível de um 
modo muito embaraçante e muito difícil 
de entender» (Timée, 51 a). 

Um tal espaço só nos pode levar à er-
rância, a desenrolar um sinuoso fio de 
Ariana, no labirinto da Imaginação, na 
espiral da repetição onde circula a «Folie 
du Logis». 

Entretanto, ter-se-á abordado a ques-
tão da felicidade, questão subjacente à 
dos limites espaciais nos quais podemos 
mover-nos. Durand alargou o espaço da 
claridade acrescentando-lhe as trevas, o 
direito ao sonho, à preguiça: «o nosso 
maior dever é trabalhar para uma peda-
gogia da preguiça, do escape e dos tem-
pos livres. Neste século de «luzes», é usur-
pado, a demasiados homens, o seu im-
prescriptível direito ao luxo nocturno da 
fantasia» (13). 

Reencontrar a capacidade de sonhar, 
como propunha Bachelard, a fim de esca-
par à necrose da verdade objectiva, redes-
cobrir a sorte de ser mulher da sociedade, 
muito simplesmente porque é uma ques-
tão de Vida. Tentar escapar ao abafa-
mento da identidade que se reflecte no 
«penso, logo existo» para aceder, para 
além de Rimbaud, ao espaço talvez ainda 
mais incerto de um: «eu E um outro». • 

(1) Durand Gilbert: A Imaginação simbólica, Lis-
boa, Arcádia, 1979, p. 12. 

(2) Alleau, René: La science des symboks, Paris, 
Payot 1976, p. 201. 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) e (13). Durand, G., 
Les Structures Anthropologiques de 1'Imaginaire, 
Paris, Bordas, pp. 37, 457, 36, 458, 447, 113, 479-
80 e 498. 

(9), (11) Collin, Françoise, «La question d'un Ian-
gage-femme», Calder' Internationaux de Symbolis- 
me, Mons, 1976, n.° 29-30, pp. 67, 68. 

(12) Deleuze, Gilles: «A Propos de Sur et Sous la 
Communication», Cahlers du Cinéma, Paris, 1976, 
n.° 271. 
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Edward Hopper, (The Automat, (Cena de café), 1927  

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
INSTITUTO PORTUGUÊS DO LIVRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA  

BIBLIOTECA MUNICIPAL DAS GALVEIAS  
Praça do Campo Pequeno — LISBOA 5  

CICLO DE CINEMA  
«O CINEMA E A LITERATURA  
PORTUGUESA))  

6."feira, 29 de Maio de 1981 — 17h30m  

«DOMINGO À TARDE»  
de António Macedo  

Projecção do filme, seguida de colóquio com o realizador e Isabel da  

Nóbrega.  

Uma exposição atravessa a Europa: a retrospectiva Edward Hopper, organizada pelo Whitney Museum de Nova Iorque. Esteve em Londres,  

está agora em Amesterdão, irá depois para Dusseldorf. A influência deste pintor alarga-se e chega ao cinema (David Lynch, ' o cineasta  

de O homem elefante, considera que se trata do autor que mais o marcou) ou à literatura.  Da 	plástica fala-nos Fernando Pernes.  

Sobre as incidências na literatura portuguesa escreve Luís Miguel Nava.  

A  exp1oraço  

Efeitos de Edward Hopper em  

Portugal: o livro de poemas e  

fotografias de João Miguel  

Fernandes Jorge, Jorge Molder e  

Joaquim Manuel Magalhães,  

intitulado Uma exposição. As  

palavras não ilustram as  

imagens: mas há um clima que  

neles se introduz — referências,  

contágios. Daí o interesse em  

reler esta poesia.  

Luís Miguel Nava  

Aquilo sobre que se exerça um enquadra-
mento adquire uma dimensão outra, indefiní-
vel, sobre que há algum tempo tenho vindo a  

interrogar-me. Roland Barthes narra, a certo  

passo do livro a que emprestou o seu nome (cf.  

Roland Barthes, «Le temps qu'il fait»), um  

episódio em que a luz se rve de pretexto para,  
testemunhando o carácter social da própria  
sensibilidade, referir o que ele designa por  

«vue vague', la_vue sans contours, sans objet,  

sans figuration, la vue d'une transparence, la  

vue d'une non-vue (cette valeur infigurative  
qu'il y a dans la bonne peinture et qu'il n'y a  

paz dans la mauvaise)»: o enquadramento, ao  
isolar uma parcela do real, leva a que o que no  

seu interior permanece visível adquira, mercê  
da organização a que assim é submetido, algo  
muito próximo dessa «transparência» de que  
Barthes fala.  

A importância do olhar  
Tornou oportuna esta consideração o facto  

de a poesia que o livro Uma Exposição propõe  

nos surpreender pelo modo como, logo à par-
tida, parece afastar-se do discurso poético tal  

como ele tem entre nós sido praticado. Não  
quero com isto dizer que para ele em língua  

portuguesa não haja antecedentes, o que seria  
ignorar, para não falar senão das mais recen-
tes, certas experiências de Jorge de Sena ou de  
Ruy Belo. Creio é que — privilegiando assim  
a metonímia como mecanismo de apreensão e  

organização do real (no que se assume a  ex-
ploração da transparência que o facto de o  
«pôr em imagem» lhe atribui) — ainda nin-
guém fizera da persistência do olhar sobre o  

quotidiano o que se me afigura ser uma das  
traves mestras da poética destes textos.  

O risco inerente ao facto de a uma excessiva  
aproximação da realidade corresponder, o  

mais das vezes, uma total incapacidade de a  

compreender é aqui enfrentado, contudo,  
com a segurança de quem, para o efeito, não  
escamoteia a autonomia de que em relação ao  

mundo a escrita dispõe enquanto dispositivo  
orientado no sentido de o representar. Daí  
que, como terei ocasião de assinalar, a reali-
dade seja aqui perspectivada sempre em ter-
mos de imagem, para o que o enquadramen-
to, tal como a ele atrás me referi, concorre  
com alguma persistência.  

Com efeito, ao convocar com tal obsessão  
quer a janela, quer a fotografia ou a pintura  

(ou mesmo o cinema ou o cenário, delas tribu- 

tários) em que a janela se hipostasia, estes  
textos mais não fazem do que, por um lado,  
pôr a nu o processo de semioticização (quer  
dizer: de construção duma linguagem) em que  
assentam e, por outro, tornar-nos perceptível  
a importância de que o olhar neles se reveste:  

o olhar, e é de Barthes que me socorro uma  

vez mais, em cuja insistência e em cuja firme-
za residirá uma das virtudes do a rtista, que  
nele se fundamenta para fazer frente ao poder  
(cf. «Caro Antonioni», Expresso, 3/1/81).  

Não é, aliás, por acaso que o livro se chama  

Uma Exposição, apontando, além da mera  
circunstancialidade em que pela primeira vez  
o público teve acesso ao que posteriormente  

nele se reuniu, para o diálogo que com as ar-
tes visuais a obra de qualquer destes poetas  
tem de há muito vindo a alimentar. Teste-
munham-no, para não referir senão algumas  
das ligações explícitas, o título que já cada um  

deles anteriormente atribuíra a um livro seu  
(Man Ray, Oito Tiros à Sua Morte de João  
Miguel Fernandes Jorge e António Palolo de  
Joaquim Manuel Magalhães), a inte rvenção  
que, também já anteriormente, ambos tinham  

levado a cabo em conjunto com Jorge Molder  

(e de que viria a sair o que JMFJ integrou em  

Actus Tragicus sob a designação de «Ida Lu-
pino by Carla Bley» e uma das pa rtes de Os  
dias, pequenos charcos, que de JMM acaba  

de vir a lume) ou o facto de o livro de que aqui  
me ocupo referir a obra de Edward Hopper.  

Não tendo, como  logo no início se nos faz  
saber, qualquer intenção de para frasear quer  
visual quer verbalmente o trabalho deste pin-
tor norte-americano, os textos e as fotografias  

de Uma Exposição como que com ele concor-
rem na definição dum mesmo clima, toman-
do, à sua semelhança, a articulação de ele-
mentos que à primeira vista se afigurariam  

banais, irrelevantes, como um meio na obten-
ção da carga emocional em que a sua especifi-
cidade estética radica.  

O facto, para que acabo de chamar a aten-
ção, de o título do livro ter a pa rticularidade  
de, diversamente do que foi comum aconte-
cer, imediatamente apontar não para o que no  
seu interior se poderia ver tematizado, enun-
ciado, mas para as circunstâncias que envol-
veram o seu aparecimento — ou seja, a sua  
enunciação — transfere (no que igualmente se  
indiciam preocupações inerentes ao que tenho  

vindo a assinalar) o peso do que da realidade é  

convocado para o que condiciona a sua pers-
pectiva, termo este para cuja adequação no  

contexto deste livro concorre a própria natu-
reza fotográfica duma das suas componentes.  
Cabe aqui referir o facto de ter sido exacta-
mente portas e janelas aquilo sobre que a ob-
jectiva de Jorge Molder se centrou, à seme-
lhança do que aliás já acontecera para aquela  

outra intervenção conjunta a que atrás aludi e  
cuja designação não por acaso foi Fotografias  

de Dentro e de Fora.  

Carência e degradação  
O que, na linha do que já foi dito ao referir  

o enquadramento, é em JMFJ um modo de  
atribuir ao que do real a ele é submetido um  
estatuto semiológico — ou seja, idêntico ao  

dum código - (cf. 21: «Todo o mar pode rece-
ber uma interpretação/ a pa rtir da casa do fa- 

rol») estende-se, com JMM, ao próprio eu que  
o perspectiva, o qual, mercê do que lhe permi-
te afirmar que «o eu dos pronomes pessoais/  
não sou eu» (cf. «Compartment C, Car 293»),  

se volve ele próprio objecto dum enquadra-
mento. Sendo que, para o efeito, recorre a  
uma alusão à sépia, vocábulo da área da pin-
tura, assim simultaneamente se explicita o es-
batimento das fronteiras entre esta e o real,  

que por tal aproximação vê confirmado o es-
tatuto que acabámos de ver ser-lhe atribuível  
(cf. «Night Windows»: «Na janela / vês passar  
essa sombra sépia / (...) que sou eu»).  

Se, como atrás afirmei, a carga emocional é  
aqui veiculada por referências ao que da reali-
dade se afigura irrelevante (do que, aliás, em  
«Sunlight in a Cafeteria» é revelada plena  

consciência: «o perfume / fazia pressentir o  

coração»), da atenção ao quotidiano vai emer-
gindo a percepção do que é uma carência as-
sociada a uma degradação, conceito através  

do qual nestes textos a dimensão histórica se  
impõe segundo duas perspectivas: a indivi-
dual e a social.  

De facto,.se o real tira sentido da presença  

duma outra pessoa — um tu, figura vivifica-
dora a quem às vezes estes textos se dirigem  
(do que ainda «Sunlight in a Cafeteria» me pa-
rece um bom exemplo) —, a sua ausência  

implica, por um lado, o recurso à memória  
como meio único de a trazer ao presente e, por  

outro lado, a degradação que aos olhos do su-
jeito lírico este mesmo presente manifesta:  

implicações aliás interligadas, já que à memó-
ria — mercê da qual somos igualmente postos  
em presença duma infância feliz (cf. pp. 63,  
64, 65 e 77) — cabe o papel de convocar o  
que, por confronto, dará conta das propor-
ções duma tal degradação.  

Não é contudo apenas da ausência dum in-
terlocutor determinado que esta situação de-
corre: factor dela é igualmente o facto de ou-
tros o não lograrem substituir. De semelhante  

situação, mercê da qual se não dá nunca a  
quebra dum amargo isolamento, é responsá-
vel uma sociedade cuja orientação fez perder  
de vista a realidade individual de quem a in-
tegra. «Night Shadows» dá essa situação uma  
boa amostra, ao pôr-nos em presença de seres  
cuja figura, como se o mais fundo que tives-
sem fosse a roupa, se aproxima da de espec-
tros.  

A industrialização é, nesta perspectiva,  
uma das formas por que a nível social a degra-
dação se manifesta, antes de mais se lhe im-
putando a destruição do meio ecológico, des-
truição esta que, por contaminar os próprios  

indivíduos, decisivamente contribui para o  
que a seu respeito acaba de ser visto. Já em  
JMFJ, onde uma tal conformação da natureza  
não é tão explicitamente referida, há desse  
facto consciência (cf. 16: «o cimento quase  

parte das mãos»); só JMM viria, contudo, a  
atribuir-lhe um papel determinante — do que  
sobretudo os poemas «Railroad Train»,  
«Night Shadows», «Railroad Sunset» e «Ap-
proaching a City» dão conta — na obtenção  
daquilo a que em qualquer destes dois últimos  

chamou «desolação».  
A luz é, entretanto, aquilo sobre que a de- 

gradação incide com maior violência. Não ad-
mira que, à semelhança do que acontece com  
as cores, ela, dada a visualidade desta escrita,  

aqui detenha um papel primordial. Ao afir-
mar que «a luz íntima criou a admirável ave/e  
o vigor extraordinário de certas plantas», já  
JMFJ lhe atribuíra, no seu último poema, o,  
princípio vivificador por que com JMM esse  
papel se vem a traduzir e para que, aliás, a úl-
tima fotografia igualmente aponta, ao conju-
gar, de forma idêntica, a luz, a intimidade e a  

exuberância vegetal.  
Por isso à degradação ecológica por que o  

desenvolvimento industrial é pago correspon-
de uma degradação da luz: degradação essa  
obtida pela presença quer duma noite habita-
da apenas pelas máquinas e pelos seus dejec-
tos (cf.pp.60,75), quer do fumo  
(c.f.pp.61,62), quer mesmo da boca duma mi-
na (cf.p.59).  

O sol é, nesta perspectiva, apanágio da in-
fância (cf.«Light at Two Lights»), associando-
se o creppúsculo ao presente que com ela é  
confrontado (cf. «Isabel and Celestino's Hou-
se»: «No crepúsculo as sombras arruinam/a  

casa»). Ou seja: se a luz e a vida são, como se  
vê, consanguíneas nestes poemas (cf. «Night  

Windows»: «Lá para a tardinha,/antes de  

morrer», ou «Western  Motel»: «A treva da tar-
de de Verão/tudo cessava»), a sua ausência,  
ou a sua progressiva diluição, é duma situa-
ção presente não apenas a metáfora, como  
igualmente um dos factores, seja essa situação  

encarada em relação a um passado social (an-
terior à industrialização) ou a um passado in-
dividual (a infância, o convívio amoroso). Do  
que ainda é comprovativo o modo como a ex-
tinção da relação amorosa com o interlocutor  
se formaliza por alusões ao que residualmente  

permanece da fulguração: a cinza sobre os  
olhos de ambos (cf. «Compartment C, Car  
293»: «os teus / olhos carbonizados, / cober-
tos de cinza», e «Summertime»: «O carvão, a  
cinza dos / meus olhos»). Daí que a noite sur-
ja, uma vez mais, a definir a mesma situação:  
«onde acabas tu? Onde começa / a cratera da  
noite?» («Summer Evening»).  

O fulgor destes poemas  
Fulgores breves vão, contudo, pontuando o  

«brilho sombrio» por que nas palavras destes  
textos se insinua a «luz sombria» duma reali-
dade cada vez mais hostil (cf. «Summe rtime» e  
«Phillies»). Fulgores ateados pela dança, pelo  
canto, pela música. O que ganha especial re-
levo por, sendo eles manifestações dos poucos  
sobre que o olhar do poeta recai com algum  

comprazimento (cf. «Boats at Wharf», «Light  

at Two Lights», «Phillies»), deles, através da  

sua própria partitura, o eu lírico também par-
ticipar, depositário de «tudo o que da luz /  
desce e antigo finda / na saliva da voz» («Mor-
ning Sun»).  

«A luz interior acende-se / no poço da voz»,  
diz-se-nos ainda («Cape Cod Evening»). Per-
manece, pois, o fulgor destes poemas. O que  
nos tranquiliza. Porque, se é contra uma  
progressiva extenuação da luz que eles se le-
vantam, a que neles brilha garante estar ain-
da longe o seu total esmorecimento. •  
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Uma arte que cabe entre a 
evidência fotográfica e uma 
poética da distanciação. Um 
nome para isto: Edward Hopper. 

Fernando Pernes 

O pintor das "multidões solitárias" 

Chama-se Edward Hopper. Dele houve re-
cente notícia portuguesa através dum belo li-
vro de fotografias e poemas de Jorge Molder, 
João Miguel Fernandes Jorge e Joaquim Ma-
nuel Magalhães. E a arte de Hopper cabe, de 
facto, entre a evidência fotográfica e uma poé-
tica de distanciação que cola o espaço do ima-
ginário ao retrato duma condição humana 
contemporânea. Assim, as suas figuras fixa-
das em escritórios ou perante solitárias bom-
bas de gasolina, em bares nocturnos, «livings» 
domésticos, ruas de luz mortiça, cinemas ou 
varandas, não simbolizam unicamente o tédio 
nas grandes zonas populacionais dos Estados 
Unidos. Ou sequer traduzem apenas, para os 
nossos dias, a esquálida presença da América 
dos anos vinte a trinta. De progressiva actuali-
dade e universalidade, a pintura de Hopper 
exprimirá sobretudo a imagem de desenraiza-
mento produzido pelas perpétuas migrações 
urbanas no moderno mundo industrial, des-
nudando a aridez e fragmentação existencial, 
o vazio das actuais sociedades de massas. 

As personagens de Hopper são bem fla-
grantes mundialistas das multidões solitárias. 
Representam numa clareza «cool» o outro la-
do do mesmo desespero que grita no expres-
sionismo «hot» dum Francis Bacon. Com  ele, 
os homens (talvez mais ainda as mulheres) 
dir-se-iam irremediavelmente adoecidos da-
quele cancro da alma que se gera sobre o blo-
queio de qualquer comunicação, na incapaci-
dade em projectar radiações emocionais nos 
objectos e paisagens, surgindo quais múlti-
plos espelhos de solidão. 

Os desertos vermelhos 

que está para a pintura como a escrita jor-
nalística de Hemingway esteve para a literatu-
ra. Percursor-patriarca dos hiper-realistas, 
Hopper desprezou as efusões líricas ou as es-
peculações formalistas. Trocou-as por uma 
imediatidade comunicativa que assume a ba-
nalidade deprimente de certa paisagem urba-
na, e a trata por blocos justapostos de luz e 
sombra, por composições maciças, mas toca-
das duma compaixão silenciosa, capaz de ele-
var o sentido da sua iconografia muito para 
além de conteúdos anedóticos. Consigo, acen-
tuou-se assim o dominante gosto americano 
pelo literal, tendente a desvalorizar quanto se-
ja ideológico ou culturalista em p rol do intuitivo 
e do factual. Gosto que explica também a ra-
zão de importante tradição realística na pin-
tura do seu país, onde o nome de Edward 
Hopper é citado a par dos regionalistas An-
drew Wyeth e Thomas Benton. E gosto, ain- 

da, cujas profundas raízes resistiram à voga 
internacional do abstraccionismo, se prolon-
garam pelo cinema, para, desde o fenómeno 
nova-iorquino da «pop», virem apontando para 
novas coordenadas mundanas e culturais de 
potencial cunho nacionalista. 

Sobre o cariz nacionalístico da sua obra, as-
saz nos dizem as seguintes palavras do pintor, 
datadas de 1933, e marcadas pelo repúdio do 
gosto francês-parisiense, embora derivadas 
duma citação de Manet: «a arte duma nação 
atinge o nível mais elevado quando melhor 
reflecte o carácter do seu povo». 

Tão evidentemente localizado quanto fiel a 
directa experiência vivencial, o realismo de 
Hopper não releva de próxima génese natura-
lista ou da crítica germânico-expressionista, 
pouco tendo a ver com Daumier e Courbet, 
com Grosz ou Dix. Entronca-se no apreço pe- 

lo documental fotográfico que já fora cultiva-
do pelo seu mestre Robert Henry e que, consi-
go, acabou por alcançar impacte óptico de 
avassaladora eficácia, por força de simplifica-
ções estruturais e de clarificações luminosas, 
sem concessões a valores atmosféricos ou in-
tenções caricaturais. Pelo seu olhar, depu-
ram-se sempre as formas e suprimem-se por-
menores. De tal modo, as imagens de Hopper 
definem-se arquitecturas de límpida fixidez, 
autênticos paradigmas de integrismo purita-
no. Como nas telas antigas dum Vermeer de 
Delft, dir-se-ia! Apenas que, nos antípodas 
dos mestres do intimismo holandês, pelo ar-
tista americano a aparição do humano na pai-
sagem acontece em estranheza e alarme. En-
tre Vermeer e Edward Hopper, o que corre 
pelo tempo duma civilização comum é bem a 
metamorfose duma harmonia universal numa 
reificação espectral. • 

Edward Hopper, «Windows in the night« (1928) 
	

Edward Hopper, «Room in Brooklyn« (1932) 

«A vida sem diálogo», eis o já sugerido títu-
lo global para a imensa galeria figurativa des-
te pintor, com algo dum Antonioni «naif», 
mas bem sabendo à partida que os «desertos 
vermelhos» estão directamente ligados aos as-
faltos cinzentos. Nessa galeria, os indivíduos 
aparecem-nos emocionalmente paralisados, 
afligidos duma espécie de congelado desespe-
ro que os emuralha por cenários de mediocri-
dade sistematizada. Não têm qualquer densi-
dade psicológica ou calor sensual, mesmo 
quando, figuras nuas, se expõem ao sol. Entre 
eles, o próprio erotismo só serve sentimentos 
de alienação. Vemo-los nas plataformas ou 
salas de espera das estações de comboio ou 
metropolitano, em interiores dos subúrbios 
monótonos, aos balcões de restaurantes bara-
tos, através dos vidros de escritório ou lojas 
incaracterísticas. Desprende-se dessas telas, 
uma espécie de angústria difusa, um senti-
mento de estranheza tanto mais pungente 
quanto menos atribuível e qualquer elemento 
insólito, e assim melhor repercutível num 
quotidiano reconhecidamente familiar. O 
anonimato dos temas ,  o brutalismo dos en-
quadramentos, a própria aparente impessoa-
lidade da pintura de Hopper contribuem para 
a eloquência sociológica do seu imaginário, 
cuja imprecisão emocional contrasta com a 
nitidez visual das imagens, acentuando um 
clima de asfixia. 

Mas quanto de tal clima é autêntica envol-
vência de nosso próximo destino? A resposta 
implica-se, certamente, no enorme interesse 
popular que a exposição retrospectiva de Ed-
ward Hopper está a registar na Europa, após 
seu imenso êxito no Whitney Museum de No-
va Iorque. De ambos os lados do Atlântico, 
milhares de  pessoas  reconheceram nos seus 
quadros, a autenticidade duma existência co-
lectiva, o dessacralizado livro de horas do dia-
a-dia de várias gerações e diversas nacionali-
dades, que o a rtista soube captar com podero-
sa individualidade estilística e por surpreen-
dente mestria executiva. 

O gosto americano pelo literal 

No entanto, o estilo de Hopper é seco, pre-
ciso, lacónico mesmo, podendo talvez dizer-se 

Edward Ho 
Nascido na pequena cidade de Nyack, em 

1882, Hopper viveu sempre em Nova Iorque, 
à parte três breves estadias na Europa entre 
1906 e 1910, e aí morreu em 1967. Estudou 
junto de Kenneth Hayes Miller e Robe rt 

 Henry, na «New York School of Art» (1900 a 
1906), completando a sua aprendizagem com 
estágios parisienses, ocorridos no princípio do 
século. Mas ao inverso do sucedido com a 
maioria dos jovens pintores americanos de en-
tão, nunca revelou particular interesse pelas 
vanguardas europeias. Ignorando totalmente 
o cubismo, deixou-se apenas influenciar pelo 
neo-impressionismo, influência que se tradu-
ziu sobretudo em crescente apreço pela ênfase 
na luz e pelo rigor sistematizante de equilí-
brios formais. 

De 1914, Soir Bleu é uma grande composi-
ção de relação metafísico-expressionista, po-
larizada em torno das figuras-símbolos da 
prostituta e do palhaço. A seguir, porém, ir-
se-ão apagar anotações metafóricas ou alegó-
ricas na sua obra, vocacionada para progres-
sivo despojamento poético e plástico. Entre-
tanto, nos Estados Unidos, o pintor expusera 
pela primeira vez em 1908. Em 1913, partici-
pou na célebre «Armony Show» onde vendeu 
uma tela. Todavia, o seu efectivo sucesso só 
chegou mais tarde. E, para garantir imediata 
subsistência, Edward Hopper teve de traba-
lhar como ilustrador, modalidade profissional 
que preenche substancialmente os seus anos 
de 1915-20 e em cujo âmbito realizou nota-
bilíssimas águas-fortes, aliás com datas exten-
sivas aos anos 30 («Night Shadows» — 1921, 
«Train and Bathers» —1930). 

Como pintor, começara em 1920 célebre sé-
rie de paisagens da Nova Inglaterra, série que 
o irá consagrar cronista visual duma vida ur-
bana, referenciada não aos centros das gran-
des cidades, mas aos subúrbios metropolita-
nos e a um provincianismo urbanizado que 
engloba locais de veraneio e cujo folclore 
«kitsch», tipicamente americano, admiravel- 

mente retratou. Nesse caos de fealdade onde 
cotejam as imitações das residências vitoria-
nas, do negócio e os «bungalows» pre-
fabricados, Hopper compraz-se em isolar 
massas de casas que enquadra em relações de 
verticais e horizontais, sem acentuar quais-
quer vestígios de humor ou ironia. Assim, iso-
ladas dos seus contextos, tais casas tomam 
uma evidência de insólita singularidade ex-
pressiva, sobretudo quando iluminadas de 
maneira nítida e brutal, alheada de qualquer 
esteticismo ou pretenso sentido narrativo. 

Nas mesmas obras, o autor demonstra-se, 
porém, fascinado até à obsessão pelas j anelas, 
varandas, portas entreabertas, por todas as si-
tuações duma arquitectura de entre o fechado 
e o visível, correspondendo-se a potencialida-
des significantes de entre o explícito literal e o 
implícito, e que se nos oferecem no limiar 
dum universo ambiguamente situado do ínti-
mo para o impenetrável. Aí, Hopper associa 
também o realismo quase fotográfico a flexões 
de tónica construtivista, denunciadas na geo-
metrização em que organiza estruturas linea-
res. 

Com o decorrer dos anos, o mundo exterior 
ir-se-ia tornando para o pintor, autêntico re-
flexo de magoada experiência, espelho duma 
ansiedade sufocada e meio de aparição para 
todo um «american way of life», eternamente 
prolongado de local para local. Por fim, a na-
tureza surgiria como violentada na pintura de 
Hooper. Muitas das suas últimas figurações, in-
sistem no motivo das linhas de caminhos-de-
ferro, longas e monótonas, dizendo de horizontes 
sem fim e fugas impossíveis, sinais de viagem sem 
destino, marcas de profundas fe ridas cujo eco 
muitos leitores poderão sentir em certas páginas 
da ficção de John Updike de «Corre Coelho». 

Após 1910, Edward Hopper não voltará à 
Europa. Em contrapartida, viajou abundan-
temente pelos Estados Unidos e México. Co-
nhecido como homem tímido, fechado sobre 
si próprio, mesmo depois de obter fama e óp- 

timos rendimentos, continuou a viver num pe-
queno apartamento próximo de Washington 
Square, donde saía no Verão para habitar 
uma casa solitária de Cape Cod. 

Substancial maioria dos seus trabalhos foi 
concebida numa ou noutra das mencionadas 
residências e dificilmente pode ser considera-
da por épocas estilísticas, pois o processo evo-
lutivo do autor acusa mínimas mudanças de 
1913 a 1965. Entre as suas telas mais célebres, 
deveremos porém citar: The Automat (1927 
— Des Moines Art Center, Iowa), The Ligh-
thouse at Two lights (1929) — Metropolitam 
Museum of Art, N.Y.), The Canal's Hump 
(1930 — Utica Institut, N.Y.), Early Sunday 
Morning (1930 — Whitney Museum, N.Y.), 
Room in Brooklin (1932 — Fine Arts Mu-
seum, Boston), New Work Moovie (1939 — 
Museum of Modern Art, N.Y.), Nightawks 
(1942 — Art Institut, Chicago), Second Story 
Sunlight (1960 — Whitney Museum, N.Y.). 

Em 1933, Edward Hopper beneficiou de 
importante retrospectiva no Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque, após o que se segui-
riam várias outras exposições do Whitney 
Museum que viria a ser particularmente bene-
ficiado no seu testamento. Em 1948, o pleno 
reconhecimento da celebridade americana, 
confirmou-se com a sua inclusão na represen-
tação dos Estados Unidos à Bienal de Veneza, 
ao lado do pintor Stuart Davis e do escultor 
Alexander Calder. De novo em 1967, voltou a 
representar internacionalmente o seu país, 
agora na Bienal de S. Paulo. Já então ele era 
citado pela geração «pop» no plano dum mes-
tre. Mas só com os hiper-realistas, a Europa o 
começaria a ver num olhar diferente de cres-
cente admiração. Que essa admiração possa 
ser também portuguesa e que nela se entenda 
a consciência e a esperança duma arte nossa 
de universalidade fundamentada num sincero 
sentir de nacionalidade, eis a proposta que fa-
zemos. • 

F.P.  

pper, 1882-1 967 
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Mourão-Ferreira: a desc benta do silê ncio 
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Entre a sombra e o corpo 
David Mourão-Ferreira 
Moraes Editores, Círculo de Poesia 
150600 

Apetece-me começar por uma generaliza-
ção um tanto bárbara: toda a obra poética 
grande porque perdurável e perdurável por-
que multifacetada tende, mais tarde ou mais 
cedo, para a cristalização das suas virtualida-
des esenciais, ou seja, tende para uma rigoro-
sa síntese do que através das tendências estéti-
co-culturais da época e das suas próprias, 
mais ou menos obsessivamente, foi criando e 
recriando. Ou melhor: tende para o silêncio. 

Grande e perigosa, escorregadia palavra, 
claro. Mas ousemos a aproximação: o que sig-
nificará abstractamente silêncio em a rte poé-
tica? E o que significará, em concreto, no ca-
so presente, a descoberta do silêncio na obra 
de David Mourão-Ferreira? 

Lendo, casualmente, quando estava a pre-
parar este texto, um autor que não é um teóri-
co da literatura mas que, como por exemplo 
um Mircea Éliade, pela mobilidade universa-
lista da sua cultura essencialmente voltada 
para os fenómenos míticos e sua correlação 
simbólica e estética, enriquece há anos as 
minhas leituras, Ernst Jünger, ocorrem-me 
estas suas palavras a propósito da linguagem 
em geral e da linguagem poética em particu-
lar (1): «Le langage se tisse autour du silence, 
comme l'oasis s'ordonne autour d'une source. 
Et le poème confirme que l'homme a décou-
vert  l'entrée des jardins intemporels.» E já que 
recorri a Jünger e a este seu livro, atentemos 
ainda nestas suas considerações a propósito 
da ambiguidade simbólica da palavra secreta 
que qualificaria a floresta do silêncio, «recur-
so» do «rebelde» a todas as ideologias (2): «Le 
secret, c'est l'intime, le foyer bien clos, la cita-
delle de sécurité. Mais c'est aussi le clandes-
tin, et ce sens le rapproche de l'insolite, de 
l'équivoque.» 

Ora, a leitura de Entre  a Sombra e o Corpo 
encaminha-nos para esta visão do silêncio co-
mo, por um lado, essência da palavra poética 
e, por outro lado, expressão da ambiguidade 
simbólica dessa mesma palavra. Quer dizer: 
do silêncio como procura de rigor e de intimi-
dade, mas também como fonte do que é emi-
nentemente vago. E aqui a herança baudelai-
riana impõe-se se tentarmos minimamente 
definir o silêncio em poesia. Repare-se, sobre-
tudo, no significado de um livro como Petits 
poèmes en prose (le Spleen de Paris) e ver-se-á 
que, para dar um único exemplo, o do poema 
muito breve que abre o volume na sua edição 
póstuma (1869), L'étranger, pela sua redução 
ao silêncio que é o vago sentido invocatório fi-
nal oposto ao descritivismo evocatório, um 
poema pode atingir maior intensidade simbó-
lica: 
— Qui aimes-tu le mieux, homme énigmati-
que, dis? ton pare, ta mare, ta soeur ou ton 
frère? 
— Je n'ai ni pére, ni mère, ni soeur, ni frère. 

— Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire 
étranger? 
— J'aime les nuages... les nuages qui pas-
sent... 

Muito haveria a dizer sobre o que, a pa rtir 
precisamente de Baudelaire, foi a poesia de 
redução ao silêncio, genialmente epigramáti-
ca, visionária e metafísica, duma Emily Dic-
kinson (Silence is all  we dread...) e, na sua se-
quência, a dos imagistas ingleses e norte-
americanos. Mas fixemo-nos agora na presen-
te colectânea de David Mourão-Ferreira. Re-
pare-se nas palavras introdutórias do autor, 
aludindo à possível influência de «alguma 
poesia japonesa» e qualificando os seus pró-
prios poemas de «falsos haikai»: «Para mim 
constituíram eles, sobretudo, o apaixonante 
ensejo de tentar dizer, do modo mais conden-
sado — e com possibilidades de mais que uma 
leitura —, muito do que há muito, ou desde 
sempre, me venho esforçando por exprimir.» 
Desde A Secreta Viagem (1950) que a poesia 
de David Mourão-Ferreira tende para esse si-
lêncio que se me afigura ser a descobe rta deci-
siva de todo o grande poeta. Todavia, nem por 
ser generalizante e totalizante tal descobe rta 
deixa de implicar um percurso minucioso e 
nuancé. É deste percurso, resumido em Entre 
a Sombra e o Corpo, que tentarei dar conta a 
seguir. 

1. Silêncio e «haikai» — variação 
O pendor generalizante e totalizante do si- 

lêncio em poesia tem, é claro, as fundas e 
longínquas raízes orientais a que o próprio 
David Mourão-Ferreira alude. Mas convirá 
notar que desse orientalismo David Mourão-
Ferreira assimilou (e só neste plano as in-
fluências são férteis e interessam ao compara-
tivista) apenas o que interessava à estrutura 
geral da sua obra poética, isto até ao ponto de 
já não se reconhecerem as origens, antes so-
brelevando a analogia criativa. 

Assim, numa primeira abordagem do livro, 
suponho que se há influência da tradição 
oriental, ela se situa antes de mais num plano 
muito preciso do processo criador de David 
Mourão-Ferreira: o da arte da variação. O que 
já se pode detectar desde A Secreta Viagem, 
quando, por exemplo, três epigramas são con-
sagrados ao mesmo tema da despedida amo-
rosa (3). 

Variação da variação, o haikai consiste es-
sencialmente num infinito jogo de espelhos da 
palavra. E é certamente a partir daí que este 
livro se estrutura, tendo na base uma temática 
erótica que propicia sempre renovada varia-
ção: 
Diante do teu ventre 
como não dizer «Sempre» 
novamente 

Variação do objecto de desejo, portanto, 
que a palavra acompanha a tal ponto que com 
ele, no que de mirífico a superfície efémera da 
palavra tem, constantemente se confunde: 
A palavra e a pele 
em uníssono pedem 
que lhes pegue 

Mas variação também pelo que de oculto e 
intemporal a realidade erótica imediata con-
tém. Variação, portanto, sobre um real (e 
antes de mais o real erótico) que a cada ins-
tante projecta a sua sombra, mesmo (ou pre-
cisamente) quando a hora é de plenitude so-
lar: 
Ao meio-dia em ponto 
entre a sombra e o corpo 
o encontro 

Parece-me que David Mourão-Ferreira não 
estará longe aqui de uma influência da poesia 
oriental erótica a que, por exemplo, um D. H. 
Lawrence também não foi indiferente. E não o 
foi justamente nesse sentido de uma sublima-
ção do real. Num dos seus mais (até teorica-
mente) interessantes poemas do período ima-
gista, D. H. Lawrence fala-nos assim de uma 
Ultimate Reality (4): 
A young man said to me: 
I am interested in the problem of Reality. 
I said: Really! 
Then I saw him turn to glance, surrepti-
tiously, in the big mi rror, at his own fascina-
ting shadow. 

Ora, o modelo do haikai é utilizado por Da-
vid Mourão-Ferreira antes de mais, creio, pa-
ra simultaneamente variar e condensar a ex-
pressão do fugido real erótico que de há muito 
vem abordando. Mas não é só pela variação 
condensada que David Mourão-Ferreira atin-
ge aqui esse «real último» de que falava D. H. 
Lawrence e a que a procura do silêncio em 
poesia serve de base. E também por uma rigo-
rosa valorização da imagem. 

2. Silêncio e imagem — rigor 
O que é a imagem para o poeta que procura 

o silêncio? Se nos reportarmos ainda à tradi-
ção oriental, notaremos que se torna essencial 
uma utilização rigorosa da imagem, mesmo 
quando esta é banal. Cor van den Heuvel, es-
pecialista do haikai nos Estados Unidos, es-
creve a este propósito (5): «However com-
monplace the image, it is now in one of those 
timelesse moments when it flashes fo rth an 
unspoken message of the oneness of existence. 
It does so in the silence that surrounds the 
words.» Quer dizer: a imagem não pode ser 
jonglerie, mero ornamento, puro prazer vi-
sual, como o foi muitas vezes para os poetas 
barrocos e maneiristas ocidentais (se bem que 
poderíamos discutir longamente a utilização 
da imagem no barroco valorizando neste sen-
tido a agudeza definida por Gracián). «The 
image itself is the speech», escreve Ezra 
Pound, expondo a sua teoria do imagismo (6). 
O valor da imagem está no seu poder de cap-
tar o preciso instante do discurso poético em 
que exterior e interior inesperadamente se en-
contram. E então o discurso poético é, por as-
sim dizer, sacralizado pela imagem, uma sa-
cralização de um rigor da palavra em si que 
David Mourão-Ferreira já propunha anterior-
mente, em Matura Idade (1973) (7): 

David, ou a plenitude vivida 

Em tão pouco em nada afinal acredito 
Só me empolga o rigor com que o digo e não 
digo 

Agora, porém, que a descobe rta do silêncio 
se processa mais plenamente, no todo do li-
vro, David Mourão-Ferreira concentra esse ri-
gor do discurso poético mais frequentemente e 
fá-lo através do próprio rigor da imagem. 
Imagem cuja função primordial é a de tentar 
captar o instante que passa: 
Ou relâmpago ou transe 
Que fulgure ou se expanda 
cada instante 

A imagem rigorosa que o silêncio em poesia 
exige é, portanto, antes de mais, a imagem do 
instante. Instante feito de brevíssima luz que 
mal ilumina o ser. Neste caso: o ser objecto do 
desejo erótico, não o ser em si, como acontece 
na poesia de Ungaretti. David Mourão-
Ferreira, evitando o tom patético, joga preci-
samente com essa relação exterior-interior de-
sencadeada num instante de iluminação do 
imaginário que Ezra Pound propunha como 
essência da imagem (8): «the precise instant 
when a thing outward and objective trans-
forms itself, or darts into a thing inward and 
subjective.» 

Exemplo: 
Uma fresta Uma réstia 
de luz que se diverte 
a sorver-te 

Ou ainda: 
Cintilação de luas 
assim que te desnudas 
às escuras 

Mas se esse rigor é quase sempre atingido 
pela imagem,'o silêncio que o motiva não ex-
clui em David Mourão-Ferreira, pela própria 
multiplicidade vital da temática erótica, a 
procura de uma plenitude vivida a cada ins-
tante, conquistada e perdida a cada instante, 
plenitude que o poeta tenta conter em cada 
imagem como expressão rigorosa do instante. 
E assim temos o aspecto final da descobe rta 
do silêncio na poesia de David Mourão-
Ferreira: uma plenitude erótica que só pode 
exprimir-se através da fragmentação do silên-
cio. 

3. Silêncio e plenitude — silêncios 
Há poetas para os quais o silêncio tem um 

carácter unitivo, de plenitude mística e cósmi-
ca e mesmo de íntimo diálogo com Deus. É o 
caso flagrantemente, de Ungaretti. Desde o 
seu primeiro livro de poemas, Il porto sepolto 
(1916) podemos notar essa característica da 
obra de Ungaretti num poema breve que se in-
titula precisamente Silenzio, poema no qual a 
metáfora de uma cidade imaginária «che ogni 
giorno s'empie di sole» é utilizada para nos 
dar o que no diálogo com o transcendente é si-
lêncio, tempo e espaço suspensos que o pró-
prio poema tenta captar: 
avevo visto 
la mia città sparire 
lasciando 
un poco 
un abbraccio di lumi nell'aria torbida 
sospesi 

Noutros, o silêncio constitui a própria pro-
cura através da palavra de uma plenitude 
constantemente fragmentada, inominada e 
iniciática. É o caso de um Octavio Paz, para o 
qual a palavra passa por múltiplos silêncios 
para tentar atingir a plenitude de uma «trans-
parência». Para ele, o trabalho do poeta, co- 

mo escreve em Blanco (México, 1967) 
Es pulir huesos, 

Silencios 
Hasta la transparencia. 	- 

É o caso ainda de Saint John-Perse quando 
interroga a secreta plenitude cósmica (Je t'in-
terroge, plénitude! — Et c'est un tel mitis-
me... — Vents, 1946) ou quando exalta essa 
syntaxe de ['éclair que é pur langage de l'exil 
(Exil, 1942). 

David Mourão-Ferreira pertence a este últi-
mo género de poetas, devendo acrescentar-se 
que, pela predominante temática erótica da 
sua poesia, nele a plenitude do silêncio só po-
de ser procurada através de uma plenitude 
erótica que implica uma ora dramática, ora 
irónica e sempre egotista fragmentação. 

Assim, surgem em Entre a Sombra e o Cor-
po os multiformes silêncios que são mais pre-
núncio de plenitude do que plenitude em si 
mesma, até na simples e imediata apreensão 
da natureza: - 
Manhã cedo as cigarras 
em silêncio preparam 
suas árias 

O mesmo prenúncio de plenitude se expri-
me no silêncio que precede o acto erótico, 
mais do que neste em si mesmo: 
Por agora não gritas 
Há provas mais tangíveis 
de que existes 

E ainda, no plano preciso da plena prática 
erótica, o próprio instrumento da fala se torna 
ávido instrumento de infinitos silêncios: 
O lâmina e bainha 
de outra lâmina ainda 
Tua língua 

Por outro lado, atente-se no que estes silên-
cios, portadores de efémera plenitude, trazem 
de sucessivas aproximações do silêncio intem-
poral da morte. Aproximações que a lingua-
gem rigorosa torna aqui simultaneamente 
mais precisas e mais vagas pela alusão a situa-
ções e a momentos que, sendo concretos, nem 
por isso servem menos de abstracto e cíclico 
exemplo: 
Prolongado crepúsculo 
és agora do mundo 
o resumo 

Ou ainda, num encadeamento de rigorosa 
lógica temporal, o poema que imediatamente 
se segue (p. 59): 
A seguir ao sol-posto 
entre a sombra e a sombra 
reencontro 

Perguntar-se-á, tentando concluir: qual o 
significado desta palavra «reencontro», sem 
dúvida mais abstracta e, po rtanto, mais sim-
bólica do que a palavra «encontro» do poema 
anterior (p. 17) atrás citado que dá o título ao 
livro, isto se considerarmos fulcrais os dois: 
poemas para uma visão de conjunto final? Se-
ria fácil -acabar dizendo que nesta abstracção 
essencial está rigorosamente resumida a des-
coberta do silêncio neste livro de David Mou-
rão-Ferreira. Demasiado fácil. Porquê? Pura 
e simplesmente porque o virtuosismo, por 
mais culto que seja, não basta, nem em poesia 
nem em crítica. Por isso, prefiro terminar co-
mo comecei, com uma visão mais genérica, e 
portanto mais árdua, arriscada e interrogati-
va: depois de tanto experimentalismo moder-
nista tornado retórica mais ou menos intelec-
tualista e formalista desde o início do nosso 
século, não deveríamos retomar a lição de 
uma exigente procura do silêncio, pela mais 
rigorosa cristalização verbal, a exemplo da-
quele que foi o nosso único grande simbolista, 
igualmente influenciado pela poesia oriental, 
Camilo Pessanha? Eugénio de Andrade e o in-
justamente esquecido Cabral do Nascimento 
já a retomaram no conjunto das suas obras. 
David Mourão-Ferreira com Entre  a Sombra  
e o Corpo parece-me contribuir decisivamente 
para essa tendência possível e, quanto a mim, 
necessária. •  

(1) Trad. fr.: Traité du rebelle ou le recours aux  
gôuts, Christian Bourgois Editeurs, Paris, 1981,  
p. 145  

(2) ibid., p. 78  
(3) Obra poética,  1.° vol., Livraria Bertrand, 1980,  

pp. 18, 27 e 32  
(4) D. H. Lawrence, The Complete Poems, Heine-

mann, 1967  
(5) The Haiku Anthology, Anchor Books, Nova Ior-

que, 1974  
(6) in Imagist Poetry, Penguin Books, 1972, p. 33  
(7) Obra poética,  2.° vol., ed. citada, p. 121  
(8) in The Fortnightly Review, Londres, Setembro  

de 1914, p. 467  

Aguzar 
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OS GESTOS  
Suas origens e significado 

PETER COLLET PETER MARSH MARIE O'SHAUGHNESSY  
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E JORNALISMO  

i=Volume  
o FABRICO DA ACTUALIDADE  

A RçCiRA DO  JOGO  

Poesia  

Manuel Alegre, Atlântico, Moraes Edito-
res, Círculo de Poesia, (280$00). 

Com a bênção de Torga, o «reis, Manuel 
Alegre publica Atlântico, sem  dúvida  o seu 
livro mais ambicioso depois do famoso «ciclo 
da resistências. A estratégia de renovação de-
lineia-se agora com nitidez: trata-se uma vez 
mais de ir buscar a lição de Aragon; de fazer 
português no texto em rimas, ritmos e motivos 
históricos, de cruzar o destino do poeta com o 
destino da Pátria: «procura o sangue do teu 
sangue e o nomé do teu nome / procura a His-
tória já sem vida e a vida feita História». 

Dois temas predominam: a ideia de parti-
da, acentuando todos os motivos da errância, 
do apelo do desconhecido, do exílio incessante 
e, por outro lado, marcando sempre o que se 
perde em partir e o que há de positivo nessa 
perda («Eu me / parti entre a fronteira e o 
outro lado. / E há uma parte de mim que não 
partiu / E há uma parte de mim que não vol-
tou»); em segundo lugar, a ideia do corpo re-
partido (dirá o poeta de si como da pátria: 
«minha vida em pedaços repartida.«). Manuel 
Alegre acredita, com uma convicção que a 
modernidade poderá julgar excessiva, na for-
ça da poesia. Assim como Torga, no velório 
da mãe, vê surgir a «monstruosidades de um 
poema, também Manuel Alegre nos conta co-
mo, num hospital francês, «o decassílabo en-
frentava a mortes: «Alguns pensam que foi o 
antibiótico / eu sei que foi um verso de dez 
sílabas,«. Isto dá-lhe uma tão desconcertante 
boa consciência da poesia que o trabalho poé-
tico se arrisca a aparecer demasiado desenvol-
to e fácil: uso e abuso da construção anafóri-
Ca,  métrica aproximativa, versos claramente 
falhados, repetições que nada justifica. Ou, 
para sermos breves, a sensação de que se trata 
de uma máquina retórica que nivela bons e 
maus momentos, e é capaz de se exaltar em 
função de qualquer objecto disponível. O ape-
lo da História torna-se aqui uma espécie de 
gazua miraculosa: a criação de analogias (po-
vo de Fernão Lopes / povo do 25 de Abril)  
aparece como garantia de efeitos poéticos  
através dos quais a essência do povo em revol-
ta vem suportar uma insólita intemporalidade  

nacionalista. Onde Marchais propunha tun  

socialisme aux couleurs de la France», Ma-
nuel Alegre propõe agora uma poesia «aux  
couleurs du Portugal. E, atrás de um e de  

outro, já distante, eternamente dissimulador  
e irónico, Aragon espreita. Resta saber o que  
pensa Mitterrand.  

Isabel Ary dos Santos, Quotidiano Mulher,  
Afrontamento / Poesia 

A frustração do quotidiano e a compensa-
ção do amor. Poesia mais sentida do que es-
crita.  

Olga Gonçalves, Três poetas, com desenhos 
de Ana Vieira e Eduardo Nery, Colecção O oi-
ro do dia 

Os poetas são: Eugénio de Andrade, Antó-
nio Ramos Rosa e David Mourão-Ferreira. 
Esta experiência de uma obviamente apaixo-
nada leitora de poesia não chega para satisfa-
zer outros leitores da mesma apaixonados. Fi-
ca sobretudo a intenção.  

José Jorge Letria, Navegador Solidário, de-
senho de Rogério Ribeiro, Edição do Autor 

Viagem pelo amor e as referências do pro-
gresso. Esforço, não inteiramente conseguido, 
de José Jorge Letria para se demarcar do «já  

ouvidos e do «já lidos. E, no entanto, esta poe-
sia repete — e repete-se.  

Ensaio  

Manuel Pedroso Marques, Relações de poder  
na Empresa, A gestão na nova realidade so-
cial, Publicações Europa-América, Biblioteca  
Universitária  

Uma excelente surpresa: onde o leitor pode-
ria esperar encontrar um vulgar e entediante  

manual de divulgação de ciência administra-
tiva, surge-lhe pela frente um texto muito cla-
ro, muito incisivo e muito pensado, sobre as  
relações de poder tal como se podem viver no  

espaço concreto de uma empresa e sobre a  
problemática da autogestão. Pedroso Mar-
que situa claramente o espaço da sua intervenção:  

trata-se de algo gue fica entre a acção política e a  

acção técnica. E na relação entre estes três níveis  

(o político, o administrativo e o técnico) que se  
deverá colocar a abordagem sociológica da ac-
ção administrativa — incluindo a consciência  
dos seus próprios limites: «Entre' os objectivos  
dos autores da acção administrativa e os re-
sultados obtidos há uma dissidência ou dis-
persão irredutíveis,» Mas Pedroso Marques  

não fica por este aspecto sociológico, e abor-
da também as questões de técnica administra-
tiva: o planeamento, a organização, a direc-
cão e o controlo. Numa segunda parte, é o es-
tudo das relações de poder em termos de teo-
ria dos sistemas que nos é proposto (aqui en-
tram em cena Crozier e Friedberg para anali-
sar a noção do poder enquanto relação de for-
ças). Por fim, a questão da autogestão, apre-
sentada numa perspectiva muito concreta  
porque derivando das questões postas do inte-
rior da empresa. Mas, por isso mesmo, os .  
problemas globais da autogestão (se bem que  
o autor refira o confronto Bettelheim/Sweezy  

sobre as relações plano/mercado) são aqui  

apenas aflorados — assim se confirma (embo-
ra retirando toda a carga conservadora que a  

expressão possa conter) que a autogestão é  

ainda mais um problema do que uma solução.  

A. J. Ayer, Hume, Publicações Dom Quixo-
te, col. Mestres do Passado (140$00)  

Convém assinalar a excelente qualidade  
desta nova colecção:  não se trata apenas de  
magníficas sínteses sobre a obra de figuras  
fundamentais do pensamento como São To-
más de Aquino ou David Hume, mas também  
das primeiras traduções de grandes nomes da  
filosofia contemporânea praticamente des-
conhecidos em Portugal: é o caso de Anthony  

Kenny e, agora, de A. J. Ayer. Claro que não  
faz grande sentido abordar Ayer através do  
seu últimõ livro, quando a sua bibliografia  
inclui alguns títulos essenciais para a filosofia  
do nosso tempo: Language, Truth and Logic  

ou The Central Questions of Philosophy, por  

exemplo. Mas isso não invalida o mérito do  

projecto da Dom Quixote — que tem ainda a  

vantagem de deslocar o campo habitual das  

traduções da tradicional área de línguaffran-
cesa.  

Samir Amin, Classe e Nação na história e  
na crise contemporânea, Moraes Editores, co-
lecção Mundo Imediato (430$00)  

Samir Amir partiu da realidade egípcia que  
o rodeava e foi construindo uma teoria da  

-acumulação capitalista (famosas noções de  
centro e periferia) e uma releitura do materia-
lismo histórico. Isso leva-o a uma oposição si-
multaneamente firme (o seu olhar é o de um  
militante do Terceiro Mundo) e inteligente-
mente flexível (tem plena consciência do ma-
logro do «marxismo revisionistas, distingue  
cuidadosamente entre a alienação antropoló-
gica e a alienação social, recusa as leituras  

«europeias» da sucessão dos modos de produ-
ção). Neste excelente livro (acompanhado,  
aliás, de uma extensa e preciosa bibliografia),  

Samir Amin faz uma síntese teórica das suas  

concepções actuais, procurando defender  
duas ideias articuláveis: em primeiro lugar, a  

de que há uma dupla dialéctica: a das forças  

produtivas e das relações de produção, e a das  

forças produtivas e as superstruturas. Isto 
 

implica o reconhecimento do «carácter com-
pósito objectivo-subjectivo das leis da socieda-
des e leva-nos à segunda tese do livro: se a luta  
de classes é o motor da História, ela vai-se  

inscrever num quadro estatal e nacional que  

determina o seu âmbito, modalidades e resul-
tados. Uma obra fundamental.  

Desmond Morris (com Peter Collet, Peter  

Marsh e Marie O'Shaughnessy), Os gestos — 
suas origesu.e significado, Publicações Euro- 

pa-América, Col. Estudos e Documentos  
(48(400)  

Sabia que, no extenso capítulo do mangui-
to, se pode distinguir entre o manguito pa-
drão, o manguito padrão simplificado, o  
manguito padrãa múltiplo, o manguito diago-
nal, o manguito lateral, o manguito projecta-
do, o manguito composto, o manguito abre-
viado, o manguito miniatura, e ainda, quem  
diria?, o manguito críptico? Costuma distin-
guir entre os cornos  verticais e os cornos hori-
zontais? Sabe em que zonas europeias os cor-
nos horizontais significam «marido engana-
dos? Alguma vez associou a figa com os ór-
gãos genitais femininos? Se respondeu «nãos a  
todas estas questões, isso prova duas coisas:  

que, a sua linguagem dos gestos deixa muito  
desejar, que ainda não se encontra gestual-
mente preparado para a nossa entrada no  

Mercado Comum — e que poderá ler, com al-
guma vantagem para a sua instrução e sentido  

de humor, este estudo obviamente muito ilus-
trado de Desmond Morris. Esperemos que es-
te conselho não implique da parte do leitor  
um gesto menos apropriado.  

Adriano Duarte Rodrigues, Eduarda  
Dionisio e Helena G. Neves, Comunicação So-
dal e Jornalismo, 1.° volume: O fabrico da ac-
tualidade, A Regra do Jogo  

O projecto tem propósitos didácticos, mas  
excede largamente essa intenção. O ponto de  
partida é a ideia de que a escolri pode renovar-
se a partir da leitura dos mass-media, toman-
do-se, por exemplo, o jornal, não só como ob-
jecto de estudo em si, mas como precioso au-
xiliar pedagógico. E pensa-se mesmo que a  
função da Imprensa na escola pode ter impor-
tantes implicações _ políticas: «Para sermos  

realistas, o orçamento da escola não permite  

assinaturas de quotidianos. Não está previsto  

nos subsídios do Ministério. Será por razões  
de política' ou por razões financeiras?» — 
pergunta Brandeleer-Acheroy. Mas o livro vai  
muito mais longe. E uma excelente antologia  
sobre a teoria da comunicação, as relações  

entre a comunicação social e as instituições, a  

importância da imagem na vida quotidiana,  
as relações entre  oralidade e escrita. com  tex-
tos de Morin ou Attal"i, Baudrillard ou Mer-
leau-Ponty, Debora  ou Boorstin, Eco ou Kris  

teva, Lasswell ou Mac Luhan. E daí que seja  
um valioso ponto de partida para reflectirmos  
sobre a actualidade que nos fabricam. O lei-
tor interessado poderá prolongar esta introdu-  
cão com a leitura de duas publicações recen-
tes: a obra de Eliseo Veron intitulada Cons-
truire l'événement (les médias et l'accident de  
Three Mile Island) nas Editions de Minuit e  
ainda o último número de Communications  
que tem por tema geral «Apprendre des mé-
dias,« (número 33 — 1981) e que constitui ma-
téria obrigatória para qualquer fabricante de  

campanhas eleitorais (à atenção de Capucho e  

Soares Louro).  

Roland Barthes, O sistema da moda, Edi-
ções 70, col. Signos (560$00)  

Provavelmente o livro mais datado de Bar-
thes, o menos «barthesianos da sua produção,  
o mais pretensamente «científicas e equivoca-
do.  E, no entanto, há neste esforço de siste-
matização algo de extremamente cativante — 
não apenas pela incessante inteligência do seu  

autor como pelo que existe de frágil e fasci-
nante no objecto de que se  ocupa:  a moda.  
Resta dizer que Barthes teve consciência ple-
na dos escolhos com que se confrontou e disso  
nos dá logo conta na nota introdutória. Aí se  
propõe a famosa inversão em relação a Saus-
sure: que a semiologia seja uma parte da lin-
guística, e não o inverso, na  medida em  que  
qualquer sistema de objectos apenas se siste-
matiza para nós em termos de linguagem.  

Pressuposto que implica a orientação do pro-
jecto de Barthes: estudar, não a moda em si,  
mas a moda enquanto discurso das revistas da  
Moda.  O que põe consideráveis problemas de  
tradução — de que o tradutor inteligentemen-
te nos adverte.  

Revistas  
Colóquio-Letras — n.° 60, Março de 1981 

(100$00)  
`Um belo texto de Vasco Graça Moura inti-

tulado «Os jogos da memória e do destinos — 
releitura de Frei Luís de Sousa vacilando en-
tre a pesquisa policial e as metafísicas da Pá-
tria. Mas outras coisas interessantes: um estu-
do sobre Milosz, uma inesperada intervenção 
da banda desenhada (brasileira), uth ensaio 
sobre Pessanha de Fernando Guimarães. Se 
Alvaro Manuel Machado nos revela um im-
portante crítico romeno (Adrian Marino, na 
linha que vai de Bachelard e Eliade a Du-
rand), Bréchon fala-nos de dois aspectos do 
mito do Oriente. Poesia como habitualmente: 
Torga diz-nos, com crispada lucidez, que can-
ta «com emoção / Desencantada / Versos  se-
rôdios que a geada crestas, e Luís Carlos Pa-
traquim (autor de uma recém-publicada 
Monção) diz-nos numa moçambicana «Elegia 
de sábados: «por isso Senhor dá-nos a humil-
de loucura do sábado / a nós futuros inexpli-
cáveis anjos do suicídios. De notar vários ba-
lanços do ano literário de 80 em Portugal e no 
Brasil. No de Maria da Glória Padrão pode-se 
ler: «A tendência da frivolidade (na perspecti-
va, no pequeno caso, no tecido partido da es- 
crita) enquadra uma das linhas da ficção 80 
subdividida em três registos: a acta — quando 
se noticia, linearmente ou por pulos... linea-
res, a minúcia dos particularismos políticos, 
pessoaizinhos, eróticos (?), sem qualquer sal-
to para o-estético; o esbatimento das frontei-
ras entre a literariedade e a coloquialidade 
nos textos que procuram transformar os espa-
ços da escrita invadidos pelas marcas da orali-
dade; finalmente, ainda o esbatimento de 
fronteiras que advém do cruzamento entre o 
'literário' e o jornalístico. E certo que em ter-
mos de quantidade o facto revela uma tendên- 
cia: o raso e o epidérmico de procedimentos  
miméticos normalmente assumidos numa  

pressa de afirmação e num servilismo de vé-
nias canhestras de quem ainda não aprendeu  

'os protocolos ou já se esqueceu deles e descan-
sa à sombra de nomes». Seria difícil dizer me-
lhor. -  

Arquipélago — Revista do Instituto Uni-
versitário dos Açores, Série Ciências Huma-
nas, n.° II — Janeiro de 80  

Publicação de âmbito universitário. ressen-
te-se um pouco das próprias condições da sua  
produção: daí a heterogeneidade de temas, de  

problemáticas, de estilos e de mentalidades.  
Mas o conjunto põe desde já em relevo o, inte-
resse e a diversidade do trabalho universitário  

produzido pelo esforço daqueles que procu-
ram afirmar a imagem científica do Instituto  
Universitário dos Açores. Neste volume en-
contramos estudos sobre O Mandarim de Eça  

de Queiroz (da autoria de Machado Pires, um  

dos coordenadores da iniciativa), Frei Luís de  
Sousa, Camus ou Saint-John Perse. Enfim,  
uma macedónia açoriana que aqui ou ali re-
compensa o leitor. •  

G.L.  

IL  25  



Ficção  

A crise da c artografia 
FUNDAÇAO CALOUSTE GULBENKIAN 

SERVIÇO DE MÚSICA 
5.os ENCONTROS DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA 

MAIO /JUNHO 1981 
SÉ PATRIARCAL, GRANDE AUDITÓRIO 

E AUDITÓRIO DOIS GULBENKIAN 

24 Maio / 16.30 — Se Patriarcal 

GROUPE VOCAL DE FRANCE 
JOHN ALDIS, direcção a rtística 

Obras de LE JEUNE, POULENC, MILHAUD, XE
-NAKIS, MESSIAEN 

25 Maio / 18.30 — Grande Auditório 

GROUPE VOCAL DE FRANCE 
JOHN ALDIS, direcção a rtística 

Obras  de SCELSI, E. NUNES, BUSSOTTI, BANC- 
QUART 

26 Maio / 18.30 — Grande Auditório 

ENSEMBLE MUSIQUE VIVANTE 
DIEGO MASSON, direcção 

Obras de H. VAGGIONE, L. FERRARI, H. FOU-
RES, G. APERGHIS 

27 Maio / 18.30 — Grande Auditório 

ORQUESTRA GULBENKIAN - 
LUCA PFAFF, maestro; PIERRE ARTAUD, 
flauta; CARLOS ROQUE ALSINA, piano. 

Obras de SIBELIUS, ALSINA, DUFOURT, TAIRA 

28 Maio / 18.30 — Grande Auditório 

GRUPO DE MÚSICA CONTEM-
PORÂNEA DE LISBOA 
JORGE PEIXINHO, direcção 

Obras de LOPES E SILVA, A. VASQUES DIAS, 
PAULO BRANDAO, MORTON FELDMAN, J. CA-
GE, E. MACIAS 

29 Maio / 18.30 — Grande Auditório 

LE CERCLE 
WILLY COQUILLAT, JEAN-PIERRE DROUET, 
GASTON SYLVESTRE, percussão 

Obras de M. MONNET, G. APERGHIS, J.-CH. 
FRANÇOIS, J. P. DROUET 

1 Junho/ 18.30 — Auditório Dols 

RAFAEL GONZALEZ DE LARA, contrabaixo 

Obras de E. MACIAS, VILLA ROJO, T. MARCO, 
BERNAOLA, F. ESTEVEZ,J. PEIXINHO 

1 Junho / 21.30 — Grande Auditório 

CONJUNTO INSTRUMENTAL 
JORGE PEIXINHO, direcção 

MUSICA ELECTROACÚSTICA. Obras de J. PEIXI-
NHO, SOUZA AFONSO, E. MACIAS 

2/3 Junho/ 18.30 — Auditório Dois 

SOM, NÚMERO E IMAGEM (I) 

Síntese do som por computador. Apresenta-
ção e comentários de CANDIDO LIMA. 

Obras de J. B. BARRIÈRE, BATTIER, CHEWNING, 
XENAKIS, etc. 

Bilhetes à venda na Bilheteira da Fundação Gulbenkian 	 Preço único: 80$00 

50% de desconto para estudantes, jovens até aos 18 anos e sócios da J uventude Musical Portugue-
sa e Associação Po rtuguesa de Educação Musical 

A Bilheteira da Fundação Gulbenkian funcionará das 13 às 20 horas, e das 21.00 às 22.30 horas. Es-
tará encerrada nos Sábados e Domingos em que não haja espectáculos. 

Tarde: m/ 6 anos 
Noite: m/ 10 anos 

3 Junho / 21.30 - Grande Auditório 

GRUPO DE MÚSICA CONTEMPO-
RÂNEA DE LISBOA 
JORGE PEIXINHO, direcção 

Obras de J. PEIXINHO, C. ROSA, L. FOSS, M. FELD-
MAN, C. CAPDEVILLE 

4 Junho / 18.30 — Grande Auditório 

ORQUESTRA GULBENKIAN 
ALVARO SALAZAR, direcção 

Obras de C. ROSA, J. VILLA ROJO, M. FINNISSY, 
STRAVINSKY 

5 Junho/ 1830 — Auditório Dois 

GÉRARD COURSAY, viola 

Obras de BERIO, GRISEY, DONATONI, E. NUNES 

5 J unho / 21.30 — Grande Auditório 

THE LONDON SINFONIETTA 
RONALD ZOLLMAN, direcção 

Obras de A. GOEHR, XENAKIS, LIGETI, HENZE 

6 Junho / 18.30 — Grande Auditório 

THE LONDON SINFONIETTA 
RONALD ZOLLMAN, direcção 

Obras de N. OSBORNE, REIMAN, BIRTWISTLE 

6/7 Junho / 21.30 — Grande Auditório 

THE BOSTON MUSICA VIVA 
RICHARD PITTMAN, direcção 

Obras de M. FELDMAN, C. IVES, E. T. ZWILICH, 
J. CAGE, J. MEKEEL, etc. 

8 Junho / 18.30 — Grande  Auditório 

ORQUESTRA GULBENKIAN 
JACQUES MERCIER, direcção 

EMANUEL NUNES: Obra em 1' audição mundial 

9 J unho  / 18.30 — Grande Auditó rio 

ORQUESTRA SINFÓNICA DA 
RADIODIFUSÃO PORTUGUESA 
JACQUES MERCIER, maestro; CLAUDE 
HELFFER, piano. 

Obras de L. DE PABLO e B. BARTOK 

26 Maio/ 5, 8, 9 Junho/ 16.30 — Auditó ri o Tres 

ENCONTROS COM L. FERRARI, I. XENAKIS, H. 
HALBREICH, L. DE PABLO 

-25 Maio a 8 Junho — Sala do Coro 

SEMINÁRIO DE COMPOSIÇÃO 
por EMANUEL NUNES 

1 a 4Junho — Aud itó rio Três 

CURSO DE INICIAÇÃO À IN-
TERPRETAÇÃO DA MÚSICA VO-
CAL CONTEMPORÂNEA 
por COLETTE  HERZOG  

0 MUNDO DO LIVRO 
LARGO DA TRINDADE, 12 

GRAVURAS ANTIGAS E MODERNAS 

PARA DECORAÇÃO DE HABITAÇÕES 

ESCRITÓRIOS RESTAURANTES HOTEIS 

• LIVROS ANTIGOS E MODERNOS • 

VISITE A NOSSA EXPOSIÇÃO 

Nuno Adice 

A viagem 
Joao Paisana 
Alberto R. Pidwell Tavares Editor 
Ì20S00 

A leitura de «A viagem» não nos provoca 
qualquer surpresa do ponto de vista da lin-
guagem narrativa. Molero, Lobo  Antunes e 
outros menos altifalantados já banalizaram 
esta escrita de jeans e colarinho aberto, des-
complexado da Grande Tradição dos clássicos 
pelo hábito do cinema americano ou godardi-
zado, pela grupanálise, pelo convívio com as 
falas/faunas marginais dos bairros e manicó-
mios de Lisboa, enfim pelo que se pode consi- 
derar a urbanização selvagem do romance 
português dominado, até à década de 60, por 
uma forte tendência ruralizante (e tudo isto se 
entenda sem pejorativas intenções). 

O interesse do livro decorre, para mim, do 
que ele revela do mundo imaginário de uma 
geração marcada pela recusa da guerra colo-
nial e pela mitologia esquerdista. do Maio de 
68. 0 tempo da escrita situa-se após o 25 de 
Novembro que vem fechar o ciclo revolucioná-
rio aberto para essa geração por Maio 68 e 
confirmado pelo 25 de Abril. Mas para chegar 
a esse tempo (na parte III), o leitor passa por 
uma viagem na memória do tu a quem o eu se 
dirige e que poderá ser identificado com a 
imagem do eu no espelho narcísico do texto. -
No entanto, o Eu apresenta-se com um cinis-
mo filosófico que recobre essa projecção de si 
(tu) com um ácido criticismo que visa desmi-
tificar qualquer tentativa de heroicizar esse 
tu-eu passado. Assim, este surge-nos geral-
mente em situação de queda: inadaptado, bê-
bedo, ou tentando superar essa condição pela 
droga ou pelo sexo, mas também aqui des-
sublimados (a droga toma-se na retrete, o 
amor é realizado com prostitutas). O distan-
ciamento consuma-se com a indicação inicial 
de que o espelho é falso, e não só ele «como 
igualmente a própria imagem que dele pos-
suías» — o que nos fará condnzif a leitura sob o 
preconceito de que também o espelho-
literatura (a «beleza estética») não redimirá o 
personagem pelo pícaro em que fosse possível 
encontrar as «autênticas virtudes do povo por-
tuguês». O «povo», aliás, surge-nos emblema-
ticamente em figuras grotescas (o Joaquim 
Moniz, o Xavier, mulher e filha, o senhor Go-
mes) caricaturais na abjecção pequeno-
burguesa; ou então, na carruagem, provocan-
do o mal-estar do Tu que se sente (e senta) 
mal entre os emigrantes. 

A consciência de que a libe rtação sonhada 
não é colectiva (a «revolução») mas individual 
é-nos dada pela  relação  do personagem. com  
Luísa, a companheira do exílio. Unidos no 
exílio pela esperança mítica na revolução, e liga-
dos  ainda, quando esta surge, para a ouvir ou 
a celebrar, à medida que se aproximam da 
pátria libertada a separação vai-se consuman-
do ate ao divórcio final. A relação do casal vi-
rá a ser-nos dada pela alegoria da planta que 
vai crescendo dentro de casa até invadir todo o 
espaço .e tornar a existência asfixiante, num 
labirinto que impede a «posição erecta» e que 
faz aperceber o «iminente perigo da loucura». 

Sobre uma «fita do tempo» que, com ambi-
cão nem sempre conseguida, tenta abarcar fu-
turo (a sequência de ficção científica em I), o 
presente referencial (breves notações do perío-
do 25 de Abril a 25 de Novembro) e um passa-
do mítico (a ficção do Corsário Negro em II), 
decorre uma viagem que tem um pólo a Norte 
(a Europa do exílio), outro a Sul (o Sul de Es-
panha e Norte de Africa), encontrando o cen-
tro em Portugal, no regresso que se transfor-
ma em nõvo ponto de partida (ou impasse?) 
para o personagem com o consumar-se do di-
vórcio de Luísa. A referência final à Odisseia, 
também ela nos traz de volta a um espaço de 
início — os primórdios da narrativa — que se 
reconstrói sobre «um buraco — o inferno?» 
que só a presença da mulher esconjura. E é, 
curiosamente, neste espaço de definição ini-
cial que a escrita começa a ganhar o 
equilíbrio e a consequente tensão ausentes em 
I e II. 

Numa linha de profundidade, que acom-
panha a superfície da ficção, o Autor constrói 
uma rede simbólica com referências a ani-
mais. O próprio livro é dedicado I a urna pi-
ranha», e a «antropofagia» presente no Orobo-
rus (a serpente que devora a própria cauda) 
ou no lobo (evocando a expressão «o homem 
lobo do homem») reflectem o fechamento 
progressivo do Sujeito num reflexo de defesa 
contra o mundo de forças não dominadas que 
o-rodeia. Destacarei, neste aspecto, a referên-
cia à aranha, o animal positivo por, com a sua 
teia, simbolizar o domínio do tempo (e a vitó-
ria sobre a morte) e a significativa evolução 
das referências ao lobo: em I (o No rte) é o 
tempo mítico do lobisomem e do Sujeito do-
minado por forças maléficas; em II (o Sul) é o 
tempo da eufórica recuperação da identidade, 
ainda que provisória, de um Sujeito domina-
dor da situação como resultado da vitória re-
volucionária — e surge um cão, servil, repre-
sentando o apaziguamento do mal; em III 
(Portugal pós-25 de Novembro) a «cabeça de 
lobo» surge numa imagem publicitária, sinal 
emblemático da recuperação social do Mal, e 
serve de pretexto à descrição zoológica da es-
pécie «Canis Lupus», despindo-o finalmente 
de toda a carga mítica. 

Estes três momentos correspondem à pro-
gressiva definição do personagem: em I é a as-
censão heróica apesar da precaução da «ima-
gem falsa»; em II é a bebedeira que termina 
com a recuperação ao espelho da imagem ver-
dadeira, e com a reintegração na comunidade 
após um ritual orgíaco; e em III é a «ressaca», 
o fim da festa, iniciada com a citação de S. 
Tomás de Aquino que remete para o tempo da 
Ordem restaurada. 

Aponto, assim, algumas linhas que, a se-
rem seguidas, nos conduzirão a uma vivência 
individual que coincide com um percurso co-
lectivo de geração, acima referido, e cujos 
passos se imprimem numa condensação míti-
ca inicialmente-  confusa mas que se vai clarifi-
cando na evolução interior do personagem até 
ao momento final de indecisão entre a estabi-
lidade e o «receio do desequilíbrio», entre a 
transparência de uma «perspectiva aérea» e a 
fluidez que amedronta: e não serão estes, pre-
cisamente, os problemas que se põem a quem 
pretenda (pros)seguir a viagem? • 
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Paula Morão 

Percursos (do Luachimo ao  Luena) 
Wanda Ramos 
Editorial Presença 
230.800 

Wanda Ramos prossegue neste livro um 
percurso em busca do Eu pelo  mergulho na 

 memória, balizada por dois rios, dois lugares 
importantes na constituição da sua consciên-
cia. 

Senão, vejamos: Luachimo é o rio que pas-
sa no'Dundo, lugar-tempo da infância, e Lue-
na o rio do Luso, lugar-tempo da idade adul-
ta. O percurso de um ao outro faz-se acorn-
panhando o rio da consciência em solidifica-
ção, em crescimento; aliás, os fragmentos da 
narração chamam-se «reminiscências», o que 
não deixa dúvidas sobre o processo de recons-
tituição da memória do(s) passado(s) a partir 
do presente da escrita. De notar desde logo 
que o desfasamento entre o tempo em que se 
narra e o tempo que é narrado permite, junta-
mente com o uso da 3. a  pessoa, que o narra-
dor se apresente distanciado da história, e as-
suma como função mais evidente a  de  a con-
tar; não quer.isto dizer que o seu envõlvimen= 
to emocional não se manifeste — múltiplas 
marcas o denunciam. Isso é mais evidente nos 
fragmentos em que o problema da escrita é 
explicitamente tratado («Limbo», «Hiato», 
«Interlúdio», «Proscénio») e associado à for-
mação do próprio Eu; de qualquer modo, 
«perfazer a renda desta escrita, seguir-lhe os 
meandros, inventariar-lhe o fundo» (pág. 43), 
é um processo de catarse, de reordenação das 
«reminiscências que confusamente se mes-
clam na memória. 

Mas voltemos aos rios. O Luachimo marca, 
primeiro, o tempo da infância: a criança é vis-
ta na sua relação com a casa (os pais, os cria-
dos negros), a «Companhia», estado dentro do 
estado (e nela a escola, as outras crianças, os 

Wanda Ramos: rio, tempo, memó ria 
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PARA O SEU GOSTO DE LER 

FELIZ ANO NOVO 

por RUBEM FONSECA 

«Um dos melhores contistas de língua 
portuguesa, Rubem Fonseca está na ori-
gem do reaparecimento no Brasil de 
um novo público para o conto como gé-
nero literário.» 

Jorge Amado 

«Da melhor prosa que o Br asil tem para 
mandar aos antepassados lusos.» 

O Jornal 

O OUTRO E O MESMO 

por LUIS MARTINS 

Um ano após o seu lançamento, a 2a 
edição de um romance distinguido com 
o Prémio Revelação - Ficção 1979 da 
S.E.C. /Associação Portuguesa de Escri-
tores. 

DO CÓDIGO GENÉTICO 
NO ESTADO DEMOCRÁTICO 

por JOSÉ MEDEIROS FERREIRA 

Da queda da ditadura à reeleição de 
Ramalho Eanes, as  principais interven-
ções públicas de uma testemunha direc-
ta dos acontecimentos avulsos que nos 

últimos sete anos moldaram o regime 
democrático português tal como histo-
ricamente foi constituído. 

DECLIVES 

por ANTONIO RAMOS ROSA 

O último original de poesia dado à es-
tampa por um dós maiores poet as  por-
tugueses de hoje. 
Desenhos de Cruzeiro Seixas. 

OS RATOS DA INQUISIÇÃO 

por ANTÓNIO SERRAO DE CRASTO 

A poesia (e o humor negro) de um poe-
ta judeu seiscentista vítima do Santo 
Ofício e do esquecimento, precedida 
por um exaustivo prefácio biográfico as

-sinado por Camilo Castelo Branco. 
Actualização ortográfica e notas de Ma-
nuel João Gomes. 
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RELIGIÕES DA LUSITÂNIA 
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1°VOLUME 

Religiões 
da Lusitânia 

(3 volumes) 

Memórias d e água 

outros adultos); nesse universo fechado e re-
pressivo, cheio de perguntas a que ninguém 
responde, conformado às normas dos outros, 
nascem a revolta surda e a vontade de um 
alargamento só concretizado nas viagens (as 
férias no Lobito e, mais tarde, no «puto»-
metrópole, ligadas pela descoberta do mar). 
O segundo tempo demarcado pelo Luachimo 
é o do regresso em férias aos 16 anos (deixan-
do fora da narração a aprendizagem dos anos 
em Lisboa com os avós), impo rtante degrau 
na recusa da norma familiar e social, e mo-
mento fundamental no percurso para a escri-
ta. 

O outro rio, o Luena, baliza também o es-
paço entre duas viagens: a de ida, em direcção 
ao fechamento interior que o arame farpado 
(também) simboliza, e em que várias impossi-
bilidades crescemno Eu isolado, frágil, con-
frontado com a sua própria imagem; a de re-
gresso, em que a ruptura em termos pessoais é 

uma peça da opção que representa o assumir 
da idade adulta e da verdade sem camufla-
gens. 

Dir-se-ia assim que um segundo percurso se 
sobrepõe à história cronológica e biográfica _ 
de um personagem, e que a «reminiscência» é, 
mais que reconstituição, processo de análise e 
consciencialização; por isso o presente da es-
crita é o tempo dos juízos, da adjectivação, o 
tempo da consciência individual e social que 
se liberta porque se conhece. O percurso é, as-
sim, também o que vai da repressão à liberta-
ção (dos pais, da vida social estereotipada, do 
marido, da mentira da guerra colonial). 

Mas um terceiro percurso se desenha no li-
vro, o da própria escrita. Começando por ser 
a fuga que a criança encontra para o seu isola-
mento, a escrita será cada vez mais o instru-
mento privilegiado para conhecer, pela fixa-
cão de instantâneos do passado (no «Proscé-
nio» fala-se em «bolhas» que «deixam já ante-
ver prováveis esculturas», «escrita, negativo de 
película ansiosamente projectada»; cf. pág: 
96). A escrita, como o desenho, é um ritual de 
iniciação como o dos negros do quiombo, é 
uma prática misteriosa, perturbadora e cheia 
de secretos prazeres (cf. «Trigésima reminis-
cência»)". A ordem dos acontecimentos é, por 
isso, fluida, não racional, e daí a mistura dos 
tempos. No entanto, à dissolução e à fluidez 
que caracterizam o «rio» da consciência con-
t'rapõem-se as marcas denunciadoras da escri-
ta comandada, diríamos mesmo encenada; 
não é por acaso que a narrativa evoca explici- 
tamente o texto dramático em «Interlúdio» e 
«Proscénio», que dão conta das componentes 
lúdica e teatral do texto, onde quem narra as-
siste à peça que constrói enquanto espectador, 
num plano semelhante ao do leitor. 

No percurso da escrita de Wanda Ramos 
até este livro, o rio (as águas), o tempo, a me-
mória parecem afirmar-se como as tónicas do-
minantes. Possa a «entrada desta casa» ser 
forçada por um «rio» de coerência e qualidade 
crescentes, como vem acontecendo de Nas Co-
xas do Tempo (1970) a Percursos (1981). • 
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Várias momentos de ruptura e uma dialéctica complexa marcam este Burïuel, entretanto transformado em obscuro ob-
jecto da distribuição cinematográfica 

5 

A matéria 
do fogo 

Luís  Buñuel: 
biofilmografia 

Nascido em Calanda, Espanha, a 22 
de Fevereiro de 1900, Bufiuel dá os seus 
primeiros passos no cinema como assis-
tente de realização de Jean Epstein 
(1926). Exilado voluntariamente em Pa-
ris, a partir de 1925, imediatamente se 
vê no interior do movimento su rrealista, 
conjuntamente com o seu colega da Uni-
versidade de Madrid, Salvador Dali. 
Com  ele, realiza, em 1928, Un chien an-
dalou, e dois anos depois, L'age d'or, 
obras profundamente marcadas, como 
se sabe pela influência da corrente inte-
lectual identificada com o surrealismo. 
A ruptura surge em 1932 com Terra sem 
pão, filme rodado durante uma curta es-
tada em Espanha, ao qual se segue um 
longo interregno de 14 anos nos Estados 
Unidos. Em 1946, e já no México, dirige 
uma longa série de filmes, de caracterís-
ticas predominantemente comerciais, 
dos quais é necessário destacar: Los 01-
cidados (1950); La Mija del engano 

(1951); Subida al Cielo (1951); A febre 
sobe em El Pao (1959) e Nazarin (1960). 
Num regresso pontual a Espanha roda 
Viridiana (1961), filme-escândalo em 
Cannes e obra máxima do cinema con-
temporâneo, para logo em seguida, em 
1962, filmar O anjo exterminador, no 
México. 

Fixando residência em Paris, a  partir 
 de 1963, dirige no ano a seguir, Journal 

d'une femme de chambre, e depois Si-
mon du désert (1965); Belle de jour 
(1966); La Voie Lactée (1968); Tristana 
(1970); Le charme discret de la burgeoi-
sie (1972); Fantôme de la liberté•(1974) 
e, finalmente, em 1977, Cet obseur objet 
du désir, agora estreado em Lisboa. 

Autor de mais de duas dezenas de fil-
mes, a sua obra é, sem sombra de dúvi-
da, um dos testemunhos mais vivos, coe-
rentes e maturos da passagem do cine-
ma pela cultura universal do nosso sécu-
lo. • - 

Cinema 

Os obscuros objectos 
do desejo 
Chegou para Luís Bunuel a idade 
amável e ingrata dos balanços e 
homenagens. Em Cannes, foi a 
23 de Maio que se falou da sua 
obra. Em Lisboa, passou há dias 
pelas salas da Gulbenkian a 
terrível lâmina de Le chien 
andalou. E da mesma 
Gulbenkian ainda se espera a 
prometida retrospectiva. 
Entretanto, as telas lisboetas 
deixaram passar fugazmente o 
filme mais recente de Bunuel 
esse que tem o significativo título 
de O obscuro objecto do desejo. 
Tão pouco promovido foi que 
muito público dele se não deu 
conta. Daí esta chamada de 
atenção para um autor e ma 

 obra. 

Mário Jorge Torres 

«Há mulheres que não têm realidade interior, 
por mais que se procure; são puramente más-
caras. E de lamentar o homem que se aban-
dona a esses seres que são quase como fantas-
mas, necessariamente incapazes de satisfazer 
mas capazes, precisamente, de despertar 
mais fortemente o desejo do homem: ele pro-
cura a sua alma e prossegue incessantemente 
nessa busca.) 

O romance de Pierre Louys, A mulher e o 
fantoche; já anteriormente adaptado num dos 
mais misteriosos e míticos filmes da história 
do cinema, Devil is a Woman («O diabo é 
mulher») de 1935, serve mais uma vez de base 
ao não menos-misterioso e pe rturbador filme 
de Bufiuel. Esta- mos, no entanto, longe do 
universo barroco do filme de von Sternberg 
em que Marlene Dietrich encarnava a mulher 
destruidora e irresistível. Com  efeito, neste re-
make (o quarto e último até agora) a figura de 
Conchita é encarnada não por uma actriz (se-
gundo Bufiuel teria havido sérias desinteligên-
cias com Maria Schneider, indigitada para o 
papel), mas por duas jovens actrizes (Carole 
Bouquet e Angela Molina) que representam 
as duas faces do arquétipo da mulher (o objec-
to do desejo): distante e inatingível, por um 
lado, sensual e envolvente, por outro. 

Mathieu, o protagonista, ao empreender a 
viagem de volta a Paris, mais não faz do que 
fornecer um pretexto para a narrativa em que 
o filme se vai constituir. A aparente fuga fe-
cha o ciclo iniciado com a perseguição, a bus-
ca excessiva do objectivo desejado, e prepara 
a enunciação. E no espaço microcósmico de  

um compartimento de comboio que o raccon-
to (como no Decameron de Boccaccio) vai ser 
desencadeado. Ao insólito reconhecimento 
mútuo de todos os ocupantes, o que cria a 
cumplicidade necessária ao evoluir da narrati-
va, segue-se a confrontação entre o pecado de 
Mathieu e a inocência da criança sob a égide 
da justiça (o juiz), da autoridade familiar  (a 

 mãe) e do «avalizador de consciências» (o gro-
tesco anão, professor de psicologia ao domicí-
lio). 

A narrativa conhece vários momentos de 
ruptura, quer para voltar à relação do narra-
dor com os seus ouvintes (momento privilegia-
do  de contacto com o espectador?), quer para 
se distanciar, apresentando dois planos do 
comboio em movimento (causando no espec-
tador um efeito distanciador?). O regresso à 
centralidade da narrativa é operado de modos 
diversos, sendo um dos mais curiosos o enca-
deamento sonoro (o solo de guitarra que se 
ouve no comboio e que prenuncia a presença 
inquietante e ambígua de Morenito, acom-
panhante de Conchita) que sublinha a impor-
tância da música no filme (a guitarra que 
acompanha a dança, o dueto de amor de 
Wagner que precede a destruição final). 

A ruptura é também a expressão formal da 
impossibilidade, que constantemente se depa-
ra a Mathieu, de atingir o que se deseja. A 
marca mais evidente de tal impossibilidade 
(ou impotência?) é o cinto de castidade (pro-
tector da virgindade, perpetuador do  desejo 
ou espaço que contém o obscuro, análogo ao 
saco de linhagem que atravessa todo o filme, 
para se desvendar por detrás de uma montra 
no epílogo). 

A violência terrorista que percorre obsessi-
vamente o espaço fílmico, incapacidade de 
nomear e equacionar o desejo de poder (ou o 
desejo da posse?) culmina com a destruição 
do filme, perante os nossos olhos de especta-
dores (des)prevenidos. Mas essa destruição 
vai-se operando lenta e corrosivamente por 
meio de uma ironia cáustica que subve rte a 
credibilidade do discurso (o rato, obviamente 
de borracha, preso na ratoeira, no momento 
em que se fala do casamento, instituição nor- 
malizadora do desejo, ou o leitão que substi-
tui a criança, fruto dessa normalização). 

O mordomo funciona de ce rto modo como 
um desdobramento de Mathieu, a encarnação 
da misoginia latente na busca obcecante da 
posse. 

Este obscuro objecto do desejo é pois uma 
revisita ao fascinante universo de Bufiuel, 
uma reposição dos seus fantasmas e obsessões 
(a Igreja, a virgindade, o onirismo), onde as 
mesmas imagens e tótemes de toda a sua obra 
recorrem constantemente. 

Como nota final gostaria de chamar a aten-
ção para o ridículo da programação de um fil-
me tão importante como este, depois de qua-
tro anos na prateleira, para um cinema como 
o Tivoli onde lhe coube apenas o papel de ta-
pa-buracos. • 

João Mário Grilo 

Desde a primeira sequência, em que Ma-
thieu manda queimar os despojos da sua 
agressão a Conchita, que o fogo se assume co-
mo a matéria-prima do desejo, transfiguração 
de um corpo que, situado no «ailleurs» de ou-
tro corpo, se procura significar para si próprio 
de uma forma absoluta, total e inequívoca. 

Poucos filmes em toda a «história» do cine-
ma terão, aliás, construído o seu espaço em 
torno de noções tão próximas dos limites de 
qualquer discurso, o mesmo é dizer, tão pró-
ximas das interrogações que se põem à possi-
bilidade do cinema continuar a existir en-
quanto matéria significante específica, com 
uma estrutura própria e uma lógica interna de 
actuação sobre uma realidade materializada 
na entidade social que é a plateia, lugar de vi-
são e audição (de leitura), é certo, mas antes 
de tudo, lugar de um potencial de desmonta-
gem,  cuja força é, neste sentido simetricamen-
te igual à investida no próprio discurso que se 
lhe oferece , discurso inscrito num material 
que lhe é fisicamente estranho — o écran. E 
isto porque é o infilmável que Bufiuel filma 
em Cet Obscur Objet du Désir — o desejo. 

E como se, perante um espaço permanente-
mente repartido em dois territórios — o terri-
tório do que deseja e o do que se deseja, fosse 
preciso escolher entre a impossibilidade de se 
ser sujeito-cúmplice do paradoxo, do insus-
tentável (o que falta à relação de Mathieu com 
Conchita), e a necessidade de se aceitar a re-
gra de um jogo violenta e fisiologicamente im-
posto: a relação que falta entre mim (a recon-
dução é aqui facilitada pela utilização do 
flashback e pela presença física de espectado-
res no écran — as personagens no comparti-. 
mento do comboio) e os outros, os sujeitos de 
uma história feita de contínuas impossibilida-
des, de irredutíveis derrotas, na medida em 
que, é exactamente destas impossibilidades e 
derrotas que é feito o desejo. Não seria possí-
vel tratá-lo de outra forma como objecto... 
Obscuro, é certo, mas ainda assim um objec-
to. Bufiuel é, de resto, o primeiro a sabê-lo e a 
assumi-lo. 

Daí que se esteja sempre por dentro do fo-
go: transfiguração do corpo, primeiro, do de-
sejo, depois, mas também, e sobretudo, o si-
nal da recusa de Conchita, contraponto no 
sangue impossível do hímen que se  defende 

 porque existe para uma identidade (a da mu-
lher), antes de existir para ser simplesmente 
rasgado. E que se os baldes de água, que 
Conchita e Mathieu se atiram mutuamente, 
acabam por neutralizar o conflito, acabam 
também por apagar - o que alimenta a única 
possibilidade da relação total que Conchita 
propõe: a do desejo. Está-se assim perante 
dois corpos que falam linguagens diferentes: 
um, o de Mathieu, a linguagem da institui-
cão, da racionalidade, do dinheiro; o outro, o 
do Conchita (que aqui se desdobra, política e 
estrategicamente, nos corpos de Angela  Moli-
na  e de Carole Bouquet), a linguagem do de-
sejo, «tout codr - 

Tudo o que há de verdadeiramente magnífi-
co, no que Bunuel fala e filma, resume-se pre-
cisamente na completa dialéctica que se esta-
belece a partir do facto de ser o objecto do de-
sejo a falar a linguagem do desejo. O jogo é 
esse, a obscuridade também. 

Filme limite porque exige uma perspectiva, 
um interesse e várias descobertas, este obscu-
r6 objecto do nosso desejo é também, e final-
mente, o mais importante e naturo documen-
to sobre a obscuridade do desejo como objecto 
do cinema. 

Indesmentivelmente uma das grandes 
obras-primas da última década da História da 
Arte, Cet Obscur Objet du Désir é simples-
mente um filme de visão absolutamente obri-
gatória. Inútil dizer mais. • 

Este Obscuro Objecto do Desejo; título ori-
ginal: Cet obscur objet du désir. Realização: 
Luis. Bufiuel. Argumento: Luis Bufiuel e Jean-
Claude Carrière, a partir do romance de Pier-
re Louys La femme et Is pantie. Interpreta-
cão: Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela 
Molina, André Weber. Estreia: Tivoli, Lisboa 
(29.4.1981). 
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CONTISTAS, NOVELISTAS 
E OUTROS PROSADORES CONTEMPORÂNEOS_ 

1942 ,1979 

"A culpa": os equívocos 
da explicação 
M.S. Fonseca 

A promessa de um tema 
A Culpa, de António Victorino d'Almeida, é 

antes de mais uma promessa que não se 
cumpre. Essa promessa esboça-se no próprio 
tema do filme que o seu autor anuncia como 
sendo «o sentimento de culpa encarado como 
fenómeno colectivo». A acção desenvolve-se 
no seio de uma comunidade rural que, vendo 
perturbado o seu natural funcionamento e 
equilíbrio, elege, por obscuros motivos, um 
dos próprios membros como gerador das ten-
sões e quebras de sentido verificadas no seu 
interior. Processo tanto mais legítimo quanto 
esse personagem, Mário, se deixa penetrar 
pela insídia, transfigurando-se lentamente, 
pela cumulação de secretismos e fugas, num 
ser de raiz simbólica: o lobisomem. Obvia-
mente, neste passo o sacrifício torna-se neces-
sário e irredutível: Mário será abatido a tiro, 
na calada da noite, pela pesada e anónima 
mão da colectividade. 

Escusado será dizer quanto não seria de es-
perar de tão aliciante tema e também quanto 
não é arriscado traçar previamente a um filme, 
a uma escrita, um percurso tão cerrado, tão 
denunciado. Todo o trabalho se joga, a pa rtir 
daí, na prossecução dessa ordem, desse impe-
rativo. Ora, se isso favorece a organização das 
tarefas (como, que, quando filmar), não pos-
sibilitará, do mesmo modo, a proliferação de 
interstícios, dessas fendas aparentemente sem 
sentido, que constituem pelo seu nada-dizer, 
pela sua a-significação, o luxo de toda a arte, 
mesmo aquela de bem cavalgar a toda a sela. 
Efectivamente, fazer um filme explicativo, um 
filme que justifica seja que tese for, é um pas-
so dúbio, um passo equívoco. Convocados pa-
ra a justificação do tema maior, como álibi da 
tese profunda, os sinais perdem o seu esplen-
dor. Pois que esplendor se pode dar um se rvo? 
Que outro destino poderá ter um servo senão à 

sua volta fomentar aquele espírito de servidão 
que o possui, de tal modo que o próprio se-
nhor venha a ser roído na força da sua alma 
pela franqueza e subserviência do escravo? 

Intenção e redundância 

Algumas vezes tem acontecido aos artistas 
que, tomados pela fúria explicativa, lhes ex-
plode nas mãos uma obra outra. Mas, se iso 
acontece, é apenas porque, felizmente falhada 
a intenção imperativa inicial, o desejo opera, 
rigoroso ou ingénuo, e por deslocamento fa-
brica algo que transborda. No caso de A Cul-
pa, esse feliz desencontro não trabalhou na 
economia da obra. Resulta que o filme de 
António Victorino d'Almeida é aquilo que o 
seu artista queria. 

E é-o da pior maneira possível. Tudo come-
ça na débil articulação das variadas sequên-
cias, que estão muito longe de alimentar o ei-
xo sobre qual gira A Culpa. O encontro com 
as prostitutas no desembarque depois de 
cumprida a comissão na Guiné, o «flash-
back» da morte de um companheiro de armas 
na Guiné, o posterior aparecimento das pros-
titutas na aldeia de Mário, são três sequências 
construídas para reforço do tal eixo de A Cul-
pa, e, contudo, não emana delas qualquer trá-
gico, mas somente um pouco de ridículo, al-
guma indisfarçável inverosimilhança. 

Para reforço dessa impressão de débil enca-
deamento concorre, também, o excesso de 
episódios adjacentes que dão origem a uma 
fragmentação ilógica, cujo efeito tende para a 
inércia. Algumas dessas anedotas funcionam 
como uma piscadela de olho a um determina-
do imaginário, tido como progressista, e pe-
cam tanto pela sua espessa piedade quanto 
pela falsa análise que as institui. Dou dois ex-
emplos: os episódios com as freiras do com-
boio; a conversa, melhor seria dizer monólo-
go, dos dois «pides», em Lisboa. 

Também os personagens que Victorino 

d'Almeida desenha não são convincentes. A 
começar pelo próprio Mário, que Sinde Filipe 
vai representando penosamente, sem seguran-
ça nem fruição. Por maioria de razão o mes-
mo se aplica a esse indispensável suporte que 
são as personagens secundárias, como as 
prostitutas, a madame que às divinatórias ar-
tes se entrega, até mesmo o próprio Adriano 
(Mário Viegas), todas elas personagens pobre 
e escassamente definidas, sem densidade, fu-
ror ou elegância. O tom de alguns discursos, 
entre o panfletário e o retórico, como é o caso 
do deputado da ANP, contribui para encerrar 
o talento numa gaiola, e dar livre trânsito à 
arbitrariedade, que quem quiser pode reco-
nhecer como surreal, mas que a mim me pare-
ce denotar uma arte pouca de realizar, uma 
reduzida potência imaginativa. 

Concluindo 
A Culpa é um filme que procura à viva for-

ça pagar a sua dívida de fidelidade. Só que, 
perdido entre credores reais, imaginários e 
simbólicos, a todos faz comungar do bolo, 
manifestamente insuficiente. Diz Victorino 
d'Almeida que o retrato feito se refere ao ano 
de 1973. Falta saber se é convicção do autor 
fazer a crónica de verosímeis acontecimentos, 
de um imaginário colectivo, ou de uma situa-
ção simbólica. Tudo somado, como se pode 
ver ao longo do texto filmic°, o mais que se te-
rá conseguido é dar conta de um imaginário 
privado, que ao próprio autor respeita e a uns 
poucos mais divididos entre o exílio, a univer-
sidade dos anos 60 e a noite lisboeta. Nada dis-
to chegaria a importar se as coisas fossem assim 
assumidas e a ficção a si própria se denuncias-
se enquanto tal, alheando-se dos palácios da 
explicação, trabalhando com a modéstia dos 
seus materiais. Como isso não aconteceu, as 
contas do filme não dão certo, e o que era uma 
gramática para a verdade faz o pino e espalha 
a não-verdade. • 
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Cinema  

Guilherme Ismael  

Osargento da Força 1  
Realização de Samuel Fuller 

Há filmes que estabelecem desde início com 
o espectador uma relação de prazer pelo mo-
do como se contam, como sobrevivem à sua 
estrutura narrativa. The Big Red One é um 
desses filmes. E não é por acaso que o nome 
de Hemingway é citado. E que no filme de 
Fuller existe a mesma clareza, a mesma sim-
plicidade, a mesma eficiência das Short Sto-
ries de Hemingway. A sensação de que tudo 
está no não dito, na contenção e no profundo 
respeito pelo homem e pela verdade. 

Hemingway dizia que toda a história devia 
começar por ser «verdade». No centro da sua 
obra está o homem. Do mesmo modo que no 
centro do filme da Fuller não está a guerra 
mas os homens que a fazem e, entre esses, os 
sobreviventes. Porque só esses têm história, só 
neles a guerra tem significado. 

Já inúmeras vezes o tema foi tratado no ci-
nema. Justificando isto ou aquilo, a guerra foi 
sempre tema caro a discursos ideológicos com 
finalidades muito definidas. E parece-me im-
portante (e essa é a verdadeira marca do fil-
me) que, depois de todo o cinema de guerra, 
depois de se terem filmado as mais sangrentas 
batalhas da história do cinema, com as mais 
sofisticadas técnicas, Samuel Fuller venha re-
pegar no tema sem a ele querer acrescentar 
nada daquilo que se poderia chamar a estética 
da violência. Precisamente porque o que inte-
ressa, e está no centro de toda a obra de Fuller 
(assim como de Hemingway), é o homem. E, 
sendo a guerra uma situação-limite, nela se 
poderá encontrar o homem na sua verdadeira 
dimensão. A guerra se rve, no fundo, de pre-
texto para justificar e dar corpo a um discurso 
sobre a solidão. 

O grande prazer de ver cinema através de uma 
simplicidade e de uma eficiência que têm a marca 
de Hemingway. 

Não há razão que justifique a guerra; pare-
ce dizer Samuel Fuller. Ou as razões que exis-
tem são perfeitamente falsas e se rvem apenas 
como instrumento de sobrevivência para 
aqueles que a fazem. Não existindo justifica- 

ção plausível, temos que nos limitar à lingua-
gem do soldado de carreira. Soldado tratado  
no cinema (e este filme é mais um exemplo)  

como personagem mítico que carrega consigo  

a solidão de todos os combates. Um duro que  
cumpre a sua missão com uma grande amar-
gura, que carrega consigo a culpa de todos os  
homens. Um homem que não tem passado se-
não na guerra e onde não existe heroísmo por-
que na guerra não é de heroísmo que se trata.  

Heróis são sempre os outros, os que morre-
ram. Os que voltaram vivos, os que mataram  
sem serem mortos, serão sempre apenas so-
breviventes. E quantas vezes apenas sobrevi-
ventes de si próprios.  

Não existindo, pois, essa justificação que  

cubra a culpa do soldado, existe apenas a «fi-
losofia» da sobrevivência, que é, no fundo, a  
que atravessa todo o filme: na guerra não se  
assassina, mata-se. Discurso esse repetido de  

ambos os lados da trincheira, como que a di-
zer que há uma mentalidade comum em todas  
as guerras e que o próprio fenómeno determi-
na essa mentalidade.  

Não se trata, pois, de um discurso pacifista  
ou belicista, até porque não há na estrutura  
do filme aquilo que chamaria o tempo de mo-
ralização. Trata-se apenas de um percurso de  

alguns homens até à sobrevivência. Em que,  
precisamente por de sobrevivência se tratar, a  

ideia de percurso se torna extremamente va-
ga. O percurso torna-se apenas interior, por-
que a solidão de cada combate, no fundo, é  
sempre a mesma.  

Por tudo isto The Big Red One parece-me  
ser um filme importante, ao mesmo tempo  
que é uma grande lição de cinema. Onde se,  

por um lado, se joga com a máxima economia  

de meios narrativos, com a concisão, e se foge  

a tudo o que é supérfluo, por outro lado, todos  
os ingredientes que fazem o género lá estão.  
E, talvez por isso, por vezes a sensação de que  

o filme nada acrescenta a tantas outras obras  

sobre a guerra. Só que a sua importância não  
está na guerra, mas na dimensão que adqui-
rem os sobreviventes e no retrato extrema-
mente rico que Fuller nos dá deles. Para além  

de que nos faz mergulhar totalmente no gran-
de prazer de ver cinema. •  

O sargento da Força 1. Título original: «The 
Big Red Ono. Realização: Samuel Fuller. In-
terpretação: Lee Marvin, Mark Hammill, etc. 
Estreia: Batalha, Porto (24.4.81), e Monu-
mental, Lisboa (5.5.81). 

• CERROMAIOR, de Luís Filipe Rocha. A 
segunda longa-metragem do autor, baseada 
no romance de Manuel da Fonseca. Descober-
ta, na terra seca do Alentejo, de um horizonte 
próximo do olhar do homem onde ainda não 
há resposta para uma imensidão de pergun-
tas. Magistralmente fotografado por João 
Aboím Inglês, com uma direcção sensível e in-
teligente de Luís Rocha, é um dos bons mo-
mentos de um cinema português de que se vol-
ta a falar (Quarteto).  

• A CIDADE DAS MULHERES, de Federi-
co Fellini. Fellini é Fellini e trata-se de pegar 
ou largar. Universo profundamente subjectivo 
onde se misturam múltiplas visões, pensona-
gens e — quem sabe? — vários filmes. Fellini 
nem sempre permite uma aproximação racio-
nal dos seus ensaios cinematográficos. É mais 
pela porta da sensibilidade e dos outros Felli-
nis que se entra em A cidade das mulheres  
(Londres).  

• GENTE VULGAR, de Robert Redford. 
 Dilaceração de uma família da classe média 

americana. Filme muito minucioso, de desen-
volvimento demorado, onde se vêem as reac-
ções psicológicas ao microscópio. Com  Mary 
Tyler Moore, Donald Sutherland e Thimothy 
Hutton. Quatro «Oscars» (Berna).  

• IULAS, o MAU DA FITA, de José Fonse-
ca e Costa. Crónica do submundo lisboeta que 
ultrapassou os .100 000 espectadores. Filme 
com «mão» de cineasta, muito beneficiado pe-
la música de Sérgio Godinho, pela fotografia 
de António Escudeiro e por interpretações em 
cheio de Lia Gama e Mário Viegas (Quarte-
to).  

• OXALÁ, de António-Pedro Vasconcelos. 
 O itinerário de José Caeiro, que visita várias 

vezes Portugal no período que vai da Revolu-
ção de 1974 até ao «período de normalização» 
com Mota Pinto no Governo. Mas os aconte-
cimentos são vistos à distância, como que fil-
trados através de choques que afectam mais 
os egoísmos de outrora do que as realidades 
de hoje. No conjunto, um filme sedutor, com 
inegável charme (Nimas).  

• O SARGENTO DA FORÇA 1, de Samuel  
Fuller. Um sargento veterano (Lee Ma rvin) 
guia os seus soldados através dos campos de 
batalha da II Guerra Mundial. Um marco no 
cinema do género, assinado por um dos últi-
mos grandes individualistas de Hollywood 
(Monumental).  

• E TUDO O VENTO LEVOU,  de Victor  
Fleming. O filme dos filmes que corresponde 
ao período áureo da Metro-Goldwin-Mayer. 
A visão do Sul derrotado e destruído tentando 
ressurgir das cinzas. Infelizmente a cor das 
versões agora exibidas nada tem a ver já com 
o original e a ampliação deste trabalho monu-
mental para o «ecran» grande não o favoreceu 
(Mundial).  

Filmes a estrear 

• NOVE MESES, de Márta Mészáros. A his-
tória de uma rapariga que, numa fábrica, luta  
incessantemente pela conquista de uma iden-
tidade. O filme também apresenta magníficos  

apontamentos do dia a dia dos trabalhadores  

num país socialista, a Hungria. Mas é sobre-
tudo a figura da heroína, o seu combate con-
tra as contradições e as hipocrisias, que saem  

engrandecidos neste quadro de tons fortes.  

• A SEDUÇÃO DE JOE TYNAN, de Jerry  
Schatzberg. Obra sobre «costumes políticos»,  
focando, plano a plano, a carreira ambiciosa  

de um senador liberal, Joe Tynan (Alan Ai-
da), a braços com os jogos do poder e do  
amor. Meryl Streep é fulgurante no papel de 
uma mulher que liga temporariamente o seu 
destino ao de Joe Tynan. 

• O TERRAÇO, de Ettore Scola. A esquerda 
intelectual visitada vinte anos depois. Obra 
amarga, desiludida, onde passa um profundo 
cepticismo sobre a capacidade de «mudar o 
mundo». A não ser que essa mudança seja fei-
ta por outra gente... Mas Scola revela-se, uma 
vez mais, um grande director ao tornar verosí-
mil toda a fauna de O terraço.  

• VESTIDA PARA MATAR, de Brian de  
Palma. Emocionante «thriller» na presente va-
ga de filmes de crime. Autêntico ensaio sobre 
as possibilidades de linguagem do cinema, 
inclui Angie Dickinson, Michael Caine e 
Nancy Allen nos principais papéis. Algumas 
sequências de antologia ilustram esta obra de 
um autor controverso que fixa para si próprio 
o objectivo complicado de ultrapassar Hitch-
cock, o mestre dos mestres. 	 • 

J.V.P.  

Heróis  
são os que morrem  
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Laborit: um outro 
ponto de vista 
Muito à margem do filme de 
Resnais, a polémica prossegue  — 
agora em torno da obra de Henri 
Laborit. 

Alexandre Melo 

«Quando as sociedades fornecerem a cada in-
divíduo (...) tantas informações (...) sobre os 
mecanismos que lhe permitem (...) viver com 
os outros (...), quantas as que sempre se têm 
esforçado por lhe dar sobre a maneira mais 
eficaz de produzir mercadorias (...), quando 
[ele] se aperceber que a introspecção lhe es-
condeu o essencial e deformou o resto, que as 
coisas se contentam em ser e que somos nós, 
no nosso interesse pessoal ou no grupo a que 
pertencemos, que lhes atribuímos um «valor», 
a sua vida quotidiana será transfigurada. Não 
mais se sentirá isolado, mas sim reunido atra-
vés do tempo e do espaço, semelhante aos 
outros mas diferente, único e múltiplo ao 
mesmo tempo, conforme e particular, passa-
geiro e eterno, proprietário de tudo sem nada 
possuir e, buscando a sua própria alegria, dá-
la-á aos outros. 
Mas sobretudo, desembaraçado do incómodo 
montão dos valores eternos, jovem e nu como 
na primeira idade, e rico, contudo, das aqui-
sições das gerações passadas, cada homem 
poderá talvez então trazer ao mundo a sua 
criatividade.» 

Henri Laborit, L'inhibition de l'action, 1979, p. 103 

1. A redação deste comentário foi-me suge-
rida pela leitura do texto de Clara Queiroz, 
«Ratos e homens», publicado no «JL» n.° 4, e 
no qual, a propósito do filme «O meu tio da 
América», se dirigiam várias críticas (cuja 
aceitação creio ser bastante generalizada) às 
ideias nele expostas por Henri Laborit. 

A «claquette» de Resnais bateu, clac, para uma dis-
cussão extracinema 

É ainda a elas que gostaria de voltar, não 
para revelar a «verdade» do discurso de Labo-
rit, ou para avaliar do mérito científico do 
conjunto da sua obra (dezenas de livros e arti-
gos publicados ao longo das três últimas déca-
das), o que não pretendo nem saberia fazer, 
mas apenas para introduzir algumas hipóte-
ses de abordagem de aspectos do seu pensa-
mento, susceptíveis de ressaltar da visão do 
filme, e que parece não virem merecendo refe-
rência adequada. 

Tentando ser claro, creio que o essencial 
das críticas mais frequentemente dirigidas a 
Laborit se pode reconduzir a três acusações: 
redução do social ao individual; redução do 
individual ao animal; e, corolário lógico, des-
valorização da acção política transformadora 
e, por aí, queda no reaccionarismo (parece 
que perigosamente fascizante). 

Vejamos então. 
2. Em primeiro lugar não creio que Laborit 

reduza o social ao individual. É ele próprio 
(ver «L'inhibition de l'action») que aponta a 
vinculação das formas de estruturação da psi-
cologia individual às condições ambientais en- 

volventes. Aliás, no decurso do filme, a inser- 
ção social dos diferentes personagens e as ca-
racterísticas dominantes da sociedade em que 
eles se movem, são bem sublinhadas, enquan-
to condicionantes da sua estrutura nervosa e 
comportamento. 

O que não se encontra, efectivamente, nas 
teses de Laborit, é a ilustração do vulgar eco-
nomicismo marxista, que faz o comportamen-
to dos indivíduos derivar directamente da es-
trutura económica («nível de desenvolvimento 
das forças produtivas» e/ou «relações de pro-
dução»). Nem a correlativa pregação do ad-
vento da fraternidade universal para a radiosa 
manhã imediata ao dia em que, graças à ge-
neralização de exaltadas autogestões mais ou 
menos cooperativas (versão «esquerdista/vo-
luntarista» para espíritos distraídos ou arre-
batados mas, em qualquer dos casos, um pou-
co antiquados) se eliminem todas as «relações 
de produção» conflituosas, ou graças à estati-
zação da economia (versão «estalinista» para 
espíritos de inclinação tecnoburocrática) se 
consiga elevar o «nível de desenvolvimento das 
forças produtivas» até ao limiar estatístico (in-
felizmente ainda não determinado), que nos 
permitirá, enfim, com um sorriso nos lábios e 
duas gotas de suor na testa, mudar de «modo 
de produção». 

Laborit dá a entender que uma determina-
da estrutura da sociedade determina o com-
portamento dos indivíduos, sim, mas através 
de um processo histórico de modelação do sis-
tema nervoso que, esse sim, directamente — 
como suponho ser pacífico — vai determinar 
esse comportamento. Trata-se, afinal, de su-
blinhar a mediação psicológica que, só ela, 
pode dar um conteúdo real à compreensão das 
determinantes sociais da acção humana. 

3. E é no que diz respeito à psicologia hu-
mana, e ao funcionamento do sistema nervo-
so, que surgem as acusações de redução do 
humano ao animal. 

Realmente, não serão de muito bom gosto 
os paralelismos, algo grosseiros, entre ratos e 
homens, mas ante a irritação das boas almas 
dos reis da criação começa a atribuir-lhes al-
gum mérito provocatório. 

Em todo o caso, as acusações não me pare-
cem fundadas, pois trata-se simplesmente de 
afirmar que o funcionamento do sistema ner-
voso humano obedece a leis, o que não impede 
que estas tenham uma especificidade humana 

e uma dimensão histórica, e que tais leis são, 
em boa parte, inconscientes (daí a aproxima-
ção ao «animal») e continuarão a determinar 
as nossas atitudes independentemente da nos-
sa (boa) vontade, enquanto as não conhecer-
mos e pudermos utilizar em nosso proveito. 

É neste sentido que Laborit defende, por 
exemplo, que (o cérebro continuará a funcio-
nar para dominar (enquanto os seus meca-
nismos não forem amplamente desvendados,) 
pois a dominação é necessária à conservação 
dos «objectos gratificantes», única garantia da 
consolidação da gratificação, objectivo fulcral 
de um sistema nervoso regido pelo princípio 
do prazer. 

4. Chegando, por fim, à questão da acção 
transformadora, e sem sucumbir a qualquer 
miragem «científic 1/cerebral»,  creio que só se 
teria a ganhar em ficar um pouco mais atento 
ao facto de o funcionamento do sistema nervo-
so obedecer a uma lógica, que não é alterável 
por simples opções ideológicas, e que, na me-
dida em que permaneça desconhecida, nos 
pode condenar a reproduzir, sob formas dife-
rentes, as atitudes de dominação e confronto 
que lhe sejam inerentes. 

Talvez assim nos aproximemos das raízes 
profundas da sistemática permanência, quan-
do não exacerbamento, no interior de organi-
zações e poderes alegadamente revolucioná-
rios, de «desvios», «perversões» e «tentações» 
que claramente contraditam a sua primitiva 
vocação libertadora. 

E recusar encarar isto só será possível por 
força daquela cegueira que vem do calor da fé 
numa qualquer igreja em ruínas, ou daquela 
outra turvação do olhar que vem da obstina-
ção em marchar em Frente quando há muito 
se está de costas para a realidade. 

Coisas que se podem compreender, quando 
se nota o horror com que Clara Queiroz repu-
dia um projecto que se reclama de um homem 
que seja «antes de tudo (...) ele próprio na ver-
dadeira expressão dos seus determinantes». 

Coisas que não se podem aceitar, quando se 
tem a inteira sensação de contemporânea fa-
lência da crença numa qualquer alternativa 
global de revolução social total projectada 
num futuro redentor, e se pressente aberto, no 
presente de cada um, o espaço branco de uma 
desesperança que se deseja disponível para a 
imaginação dos novos e múltiplos nomes, jo-
gos e lugares de uma vida a mudar. • 

Re(s) -mais? 
Fernando Belo 

Uma pequena acha à fogueira do Zé Ga-
briel (1), que eu andava cá com uma fúria 
enorme ao te-deum dos críticos que lia sobre 
o tio dele da América. Alguns ainda por ci-
ma a dizerem mal do Godard. Só que eu 
sou um cinéfilo ingénuo e não ganho em me 
meter em artes dessas, visuais e com muitas 
manhas. Vou portanto de mansinho, a dizer 
coisas banais entre a rte e ciência. 

A minha dúvida maior, ao ver do filme, 
dá-a um joguinho de palavras: novidade co-
mo nascimento, Re-nais-sance de Resnais 
(como qualquer dos seus filmes sempre foi, 
e creio que os vi todos, desde Toute la mó-
moire du monde) ou Re-niaiserie, re-tolice a 
que teria que tirar o 're'? Pereira Bastos diz 
que ele goza, por duas coisas (aplicação de 
tão grande teoria a tão banais histórias; me-
ter as identificações cinéfilas às stars como 
elemento da teoria, só que crítica do siste-
ma-cinema-de-massa e não autoglorifica-
ção), mas não chega para mim. Tenho uma 
terceira hipótese de gozo, já lá vou, mas 
nenhuma delas me satisfaz. O Resnais de 
que eu gosto (mas muito mais gosto do Go-
dard e do Sauve qui peut (la vie), com um 
paralelo curioso com o tio da América de-
les), que nunca teve um sucesso destes (toda 
a gente dixit), deveria vir a fazer uma au-
tocrítica inútil (porque inoperante para a 
maioria dos seus espectadores que nunca sa-
berão dela) e dizer que era mistificação, go-
zo, exemplificação da perversão cinemato-
gráfica que não foi lida como tal, antes pelo 
contrário, etc. 

O que há de `ciência' no Laborit dos ratos 
tal como o filme me deu, a uma simples vi-
sita e um mês depois dela, eu resúmiria em 
dois clichés do cientismo tipo século XIX: 
determinismo ingénuo, salvação do mundo 
pela ciência. Ou seja, os homens são como 
ratos em gaiola dum Acaso brincalhão e 
mau, quando o souberem todos, deixarão de 
o ser. Da primeira há imagens didácticas 
inesquecíveis (a «memória» dos grandes fil-
mes de Resnais fica aqui muito mal servi-
da), não pode deixar de pertencer ao essen-
cial da leitura imediata da maioria dos es-
pectadores. Da segunda, o apelo final do fil-
me à divulgação das suas teses como liberta- 

dores, divulgação que o filme faz, e o su-
cesso de bilheteira diz o sucesso da divulga-
cão: estamos todos pe rto de sermos salvos. 

Mas como salvar Resnais de ser re-mais? 
O filme, enquanto arte, enquanto significan-
te filmico, se me permitem a pedanterie, 
desmentiria o significado científico do Labo-
rit-ório (bem achada, Zé Gabriel). Mesmo 
que se admita correcção «científica» nos li-
vros de Laborit (se ele quer sobrepor-se a 
Freud, o ridículo é dele), uma ciência assim 
(qualquer uma) é, enquanto ciência, neces-
sariamente determinista, Freud também. A 
razão científica, ao constituir o seu objecto, 
não pode manter-lhe a potência (in-
objectável, a potência humana, mesmo sem 
falar em «subjectividade»), tem que fazer do 
que é estudado «objecto de laboratório», ra-
to de gaiola no caso. Quando se faz disso fi-
losofia do homem, e que cientista resiste a 
isso?, ou seja, quando se extrapola do cam-
po científico objectivado para o campo da 
vida como faz o filme, aí há ideologia e já 
Pereira Bastos falou dos perigos desta, nos 
tempos dissuasivos que correm, tio Reagan 
da América. 

Qual o desmentido do filme que salvaria 
Resnais na subtileza? É simples: eu, Res-
nais, que faço um lindo filme como sei fa-
zer, não sou um rato de laborit -ório. Já ago-
ra, para bater outra vez no ceguinho• a obra 
de Freud, enquanto tal. enquanto escrita 
apaixonada e apaixonante, também desmen-
te o inevitável determinismo da psicanálise e 
como discurso da razão sobre um incons-
ciente que a própria teoria diz estar na gé-
nese da razão, teórica, e não só; de Laborit, 
fico com dúvidas, sabendo só o que diz o fil-
me: o que diz Pereira Bastos leva a crer que 
o laboritanismo também encerra o seu autor 
na gaiola das ciências do comportamento. 
Voltando à arte: se esta escapa à objecção-
objectivação científica, é por ser obra da tal 
potência que não cabe na porta do laborató-
rio. 

Salve-se Resnais, e do público esperemos 
o esquecimento, `sauve qui peut (la tête)'. 
Que memória, Resnais? • 

(1) José Gabriel Pereira Bastos, «A rato -análise de 
Laborit -brio», in «JL», n.° 2, 17.3.1981. 
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John Cage, Merce Cunningham: o epigrama e a originalidade no contacto com o público de Lisboa 

Mvsiea/Bailado  

Dois grandes 
na Gulbenkian: 
Cage e Cunningham 
João de Freitas Branco 

Dos meus já muitos contactos pessoais com 
artistas célebres, devo dizer que a maioria se 
saldou por decepções quanto a riqueza e cone-
xão de ideias e/ou maneiras de as expor. Não 
assim os casos de John Cage e Merce Cun-
ningham, quando aqui actuaram pela primei-
ra vez, há uns 14 anos, já pela mão da Gul-
benkian. Beneficiei então de bons ensejos de 
convívio e tive até a honra de ajudar um pouco 
John Cage a ler em Português os pequenos 
textos que constituíam a sua música para um 
dos bailados. 

A recordação que me ficou é de que a todo o 
momento valeu a pena estar de orelhas bem 
arrebitadas quando um e outro falaram, cada 
um a seu jeito, Cage mais epigramático, Cun-
ningham tendente a tratar de coisas também 
originalíssimas em termos habituais. Relati-
vamente a Cage, compreendi então melhor o 
que Lutoslawski me tinha contado pouco tem-
po antes: que ele (Cage) era uma personalida-
de de tal modo estimulante, que uma sua 
mensagem o tinha feito a ele (Lutoslawski) 
descobrir, como por encanto, a solução ópti-
ma que procurava para um problema compo-
sicional. O interessante está em que a mensa-
gem do americano não tinha nenhuma rela-
ção directa com o problema do polaco. Últi-
mo comentário deste: «Foi como uma cente-
lha num  barril  de pólvora que não havia meio 
de explodir.» 

Cage e Cunningham voltaram agora à Fun-
dação. Depois do que acima resumi, com-
preenderá o leitor que o encontro com eles, 
proporcionado antes dos espectáculos da 
Merce Cunningham Dance Company, me te-
nha atraído ainda mais do que já seria normal 
sem aquelas boas lembranças. 

É claro que, em sessões deste género, a si-
tuação de artistas de primeiríssima notorieda-
de, essencialmente inovadores, é sempre in-
grata. Alguns circunstantes hão-de esperar 
que eles se saiam, naquele preciso momento, 
com a revelação absoluta dos mais iluminados 
e decisivos produtos da sua potência c riadora. 
Um pouco como o encontro com Victor Hugo 
contado por Eça de Queiroz. Ou, mais mal  

comparado, como Einstein, ante o entrevista-
dor que lhe pergunta se tem ficheiro das suas 
ideias geniais, a responder «para quê, se elas 
são tão poucas...» 

Antes de continuar, e sem ofensa para o pai 
das relatividades, talvez seja eticamente impe-
rioso ressalvar que as inovações geniais dos 
dois convidados gulbenkiânicos são mais do 
que suficientes para justificarem o ficheiro. 
Pelo menos no escritório de quem tiver que 
lhes traçar a biografia. 

Cage na primeira 
pessoa 

Posto isto, voltemos à sessão. Após a leitura 
de pequenos textos, por um e pelo outro, vá-
rias pessoas formularam questões e obtiveram 
esclarecimentos (ou variações entre ornamen-
tais e ironicamente parabólicas) cuja s íntese 
vou tentar: 

Sobre o que sentira no transitar, de um só 
voo, de Nova Iorque para Lisboa, Cage falou 
primeiro de florzinhas adjacentes às pistas da 
Portela e depois, em termos de maior desa-
brochamento, da flora alfacinha, com alusões 
explícitas ao Jardim Botânico e a lojas. Foi 
mais subtil e mais poético do que Stokovski, 
ao referir este como boas impressões de Portu-
gal, além dos azulejos (quais?), a postura mu-
nicipal que proibia buzinar nas ruas de Lis-
boa e a óptima cozinha na estação ferroviária 
de Vilar Formoso. 

Quanto à sua opção e ao «abrir po rtas e ja-
nelas» que uma pessoa da assistência lucida-
mente lhe atribuiu, Cage foi tão conciso e não 
falsamente modesto como de costume. Que, 
quando, muito novo, começou, apenas havia 
duas alternativas: seguir Stravinsky ou seguir 
Schonberg. Que hoje há incomparavelmente 
mais possibilidades. Que não foi ele quem 
abriu portas ou janelas, mas sim toda uma so-
ciedade. Que, por exemplo, o desenvolvimen-
to da tecnologia, etc. Total: sente-se feliz de 
pertencer a essa sociedade. 

Interrogado sobre se ainda continua fiel a 
Satie e a Ives, respondeu que sim. Deu exem-
plos concretos, falou de serenidade e, no-
meadamente em relação ao francês de Ar-
cueil, de simplicidade. (A propósito: ouviram  

as mediocridades de Auric sobre Satie e Cage, 
num fora disso excelente programa transmiti-
do pela RTP para aí há um mês?) 

Oito emoções 

Falou bastante de Cunningham e da sua ar-
te conquistadora de desconhecidos. Não me 
dispenso de transcrever alguns parágrafos 
dum texto seu (de Cage), distribuído à entra-
da do auditório, em tradução portuguesa: 

«Cunningham desenvolveu, desde 1944, a 
sua própria escola de bailado e coreografia, a 
qual já não se baseia em elementos narrativos 
ou psicológicos, nem sequer na progressão pa-
ra um climax. 

«(...) A dança assenta nela própria, não ne-
cessita do apoio da música. Estas duas artes 
coincidem no espaço e no tempo, mas cada 
uma delas exprime o binómio Espaço-Tempo 
à sua maneira. O resultado é um conjunto de 
interpenetrações no tempo e no espaço. Não 
existe qualquer espécie de contraponto ou re-
lacionação controlada, mas apenas uma série 
de flexibilidades. 

«Não mergulhando as suas raízes na psico-
logia, esta nova dança moderna está liberta 
da temática de outra dança. O que nos é 
transmitido por seu intermédio, embora seja 
diferente para cada espectador, é perfeita-
mente claro (dado que a sua captação se faz 
de modo directo, não através duma ideia mar-
ginal), transparente (os bailarinos movem-se 
naturalmente, não se disfarçam vestindo por 
figurinos estranhos) e sereno (a ausência de 
um fio condutor da natureza emocional pro-
duz um total sentido de tranquilidade, ilumi-
nado de quando em quando por sensações que 
oscilam, de acordo com a pa rticular reacção 
de cada espectador, entre a exaltação épica, a 
alegria, o assombro, o amor, o medo, a repul-
sa, a tristeza e a cólera; estas oito emoções 
que, juntamente com a serenidade, são essen-
ciais, segundo a tradição indiana, aparecem 
de modo caleidoscópico nesta a rte coreográfi-
ca). 

«Tal como acontece com os movimentos in-
dividuais, essas emoções são simultaneamente 
derivadas e descobertas. Na medida em que  

são derivadas, nascem tanto do bailado como 
da dança moderna. Na medida em que são 
descobertas, constituem uma invenção do 
próprio Cunningham, que constantemente 
tem vindo a investigar e a aperfeiçoar o senti-
do do movimento.» 

A palavra a Cunningham 

As intervenções de Cunningham, durante o 
mesmo encontro, incidiram muito sobre a sua 
concepção de independência, não só de dança 
e música, mas também de diferentes planos 
do movimento plástico, numa relação de tão-
só simultaneidade, ou coexistência. Obse rvou 
que o modelo está na realidade quotidiana de 
todos nós. Naquele mesmo dia, ele vira crian-
ças a brincar no parque da Gulbenkian, ao 
mesmo tempo que prosseguia o trânsito nas 
avenidas em volta. Estendeu o mesmo concei-
to de independência aos domínios da pintura 
e sublinhou o estimulante que podem ser, pa-
ra a criação coreica, o trabalho fílmico e a 
aplicação de tecnologia mais moderna, em es-
pecial o «video-tape». 

O mais importante, salientou porém Cun-
ningham, é sempre o dançarino, entendido 
como um indivíduo, se bem que a pesquisa se 
faça também colectivamente. A par dum 
princípio de exactidão, é preciso estar atento 
aos próprios falhanços. Uma eventual estate-
ladela pode revelar uma solução coreográfica 
fecundamente nova. 

Inquirido sobre o que sente no «making» 
dos dançarinos da sua companhia, Cunning-
ham corrigiu logo: muito desse «making» é 
obra dos mesmos dançarinos. «Não há uma só 
maneira de fazer as coisas; há muitas. Eles e 
elas é que têm que fazer as descobertas.» 

Sobre a questão de saber se, na hora da ver-
dade — que é sempre a do espectáculo —, a 
fabulosa Merce Cunningham Dance Com-
pany, com o seu inestimável director musical, 
continua a corresponder magicamente a tudo 
o que foi dito e subentendido naquele fim-de-
tarde, a palavra pe rtence aos críticos de baila-
do. Mormente àqueles que não procuram na 
tal independência uma desculpa para a sua 
surdez musical. Sem esquecer que muita mú-
sica de John Cage é polifónico silêncio. • 
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Teatro  

O regresso d  
Maria João Brilhante 

Um  teatro que combina práti-
cas expressivas diversas: tex-
to, música, vozes, manipula-
ção de bonecos. 

O Grupo de Marionetas de S. Lourenço e o  
Diabo apresentou uma série de sessões no 
AR.CO com a ópera-bufa D. Quixote de An-
tónio José da Silva, o judeu. Há alguns anos, 
no mesmo local, conheci pela primeira vez o 
trabalho com marionetas levado a cabo por 
este grupo. Surpreendeu-me a originalidade 
da criação e manipulação dos bonecos, entu-
siasmou-me (nessa altura estudava textos de 
tradição oral) o projecto de dar a conhecer 
«romances» através das marionetas. A partir 
de então fui sabendo das deambulações do 
grupo, do êxito obtido no estrangeiro, tudo 
entrecortado por longos silêncios, ausências  
que um público ainda não estimulado para 
buscar este tipo de trabalho, não deve ter no-
tado. Infelizmente. Sabem alguns quanto es-
forço é necessário para conseguir levantar um 
projecto e como o tempo passa até que mais 
de uma dúzia de espectadores o olhem. 

Desta vez é D. Quixote, uma ópera; mas 
não há aparentemente qualquer mudança no 
«estilo» das marionetas. Continuam belas, ex-
pressivas, trazendo consigo uma história e a 
pose de quem está sempre a contar. Grande 
parte do prazer que sentimos durante o espec-
táculo vem das marionetas, mas também da 
relação delas com as palavras que lhes são  

atribuídas. Dizendo melhor, que por elas se 
distribuem. Daí que, por exemplo, raramente 
se justifique a presença em cena de bonecos 
que não estão a dizer. Momentos há em que 
«gente» a mais sobre o estrado nos faz mover o 
olhar, pelo menos de trás para a frente, o que, 
acumulado às inevitáveis (e esclarecedor as!) 
olhadelas lançadas aos cantores e narrador,  

não deixa de atordoar o mais «habituée». 

as marioneta  
O excesso de sinais produz, no entanto, vi-

vacidade e um ritmo próprio. Começamos 
desde o início a perceber que cabem a nós as 
tarefas de selecção e arrumação. Somos atraí-
dos pela música que, todavia, não sentimos 
como ornamento, antes elemento produtor de 
determinado clima. Sobre ela, diz, aliás, o 
grupo: «Musicalmente, e uma vez que não se 
conhece a partitura original, foi composta 
propositadamente a partitura que acompanha 
este espectáculo, não sendo também aqui re-
constituição da música da época mas do espí-
rito da ópera-bufa, ou ópera joco-séria, que 
aliás é eterno e se caracteriza por uma inde-
terminação da fronteira entre o erudito e o po-
pular.» 

Mas logo a nossa atenção passa para as vo-
zes que com a música parecem por vezes dis-
cordar — julguei notar duas «melodias», uma 
pelos músicos, outra pelos cantores — até pe-
la constante alteração de tom imposta pela 
necessidade de desdobramento de três vozes 
em dez personagens. 

Esse desdobramento faz-nos olhar o que se 
passa em cena. Os bonecos deixam de ser ma-
nipulados para, ao fim de algum tempo, pas-
sarem a mexer como se se tivessem libe rtado 
das sombras negras que os perseguem. Com  
algum esforço o olhar crítico se desprende das 
marionetas para notar a mobilidade dos qua-
tro manipuladores que conseguem criar o mo-
vimento adequado para cada boneco — opo-
nha-se, por exemplo, a agilidade «clownesca» 
do Diabo à pose «digna» do Cavaleiro. 

Enquanto efecuávamos este movimento de 
olhar, não deixámos, contudo, de acompa-
nhar a história contada/cantada pelas vozes e 
representada pelas marionetas. D. Quixote e 
Sancho Pança partem à aventura para buscar 
justiça e ajudar os indefesos. O Diabo acom-
panha-os com as suas mil faces, tentando 
ganhar a aposta inicialmente feita com o es-
pectador. Depois de muitas aventuras que se-
guimos curiosos fica provada a espe rteza do 
Diabo na condução do jogo, a sua capacidade 
de metamorfose (de actor a espectador) face 
ao alheamento de D. Quixote e•à sua incapa-
cidade de a ele escapar. Preso a um discurso, 

S 

José Alberto Gil, das Marionetas de S. Lourenço e o  
Diabo. O grupo, por estranho que pareça — parece  

mas não é... —, obtém no estrangeiro um êxito que  

tarda em ser unânime no país de origem  

a uma ideia e a uma pose, esta personagem 
não consegue deixar de provocar o riso do es-
pectador pela diferença que mantém em rela-
cão às outras, banais, mas, por isso mesmo, 
lidas como «normais». 

O teatro de marionetas pode ser muito pro-
dutivo precisamente pelo uso que faz de pro-
cessos distanciadores. Primeiro, a utilização 
de bonecos (em vez de pessoas) provoca, desde 
logo, um afastamento do real — compare-se a 
cena do pedido de justiça do Espectador/Dia-
bo com a mesma cena representada por acto-
res, no Nacional — e a passagem para o «rei-
no» das histórias. O mesmo efeito é produzido 
pela atemporalidade e pela redução da indica-
ção espacial a um sinal, processo metonímico 
que nos instala de imediato na ficção: o barco 
é a vela como a casa é algum dos seus objectos 
e a natureza uma árvore. 

A música, assinalando registos diferentes, 
vai criar discontinuidade, «Fracturas» de que 

 o grupo fala nas «Notas sobre a construção do 
espectáculo»: o Espectador pedindo justiça 
não diz do mesmo modo que o Imperador 
«descrevendo» a justiça, tal como a acção de 
imitar o discurso do Cavaleiro efectuada por 
Sancho não consegue senão acentuar a dife-
rença de nível e, por conseguinte, corta o efei-
to de «eco» que poderia sobressair do confron-
to entre os dois discursos.  'A  discontinuidade 
está também no próprio texto pronunciado 
cada vez que o absurdo irrompe — na caneca 
sem fundo, na meia ceroula e na camisa e 
meia de Sancho — sempre que se mostra o 
sentido que vem da simples alteração da or-
dem das coisas, neste caso das palavras — 
«Pareceis aquilo que sois / sois aquilo que pa-
receis» — sempre que se alude, ainda que 
pontualmente, ao espectáculo, à «falsidade» 
do representado — «o cabo Bojador que se 
encontra atrás no bastidor.» 

Tudo no mundo das marionetas se adequa 
à sua dimensão; a inverosimilhança é tão 
própria desse mundo que tem de fazer parte 
das suas palavras e das acções que nele se pra-
ticam. A amostra de governação do Sancho 
Pança na ilha é disso exemplo: a Justiça vai-se 
embora, para a «clandestinidade». Sancho 
perde a personalidade, o Diabo ri-se e o go- 
verno cai. Tudo num abir e fechar de olhos. 
Metáforas, metonímias e símbolos sustentam 
um texto que não pretende representar o real, 
antes levar a olhar o real, tal como o espectá-
culo de marionetas tentou, por todos estes (e 

outros) meios mostrar-se como lugar da inven-
ção, do absurdo, da diversão. Da divergência  
também porque pouco teatro põe de acordo 
práticas expressivas tão diversas: texto, músi-
ca, vozes, manipulação dos bonecos. Estas 
linhas não são, pois, mais do que «relances» 
sobre o objecto. 

Aguardamos mais sessões de D. Quixote e 
novas «funções» pelo Grupo de Marionetas de  
S. Lourenço e o Diabo. •  

Ópera bufa «D. Quixote», de António José 
da Silva, «O Judeu». Marionetas construídas 
por Helena Vaz. Música de José Alberto Gil . 
Manipulação por Helena Vaz, Lídia Rita, 
Luisa Rita e Luísa Aparício. Instrumentistas: 
Carlos Passos, Lurdes Arvelos, Simão Barreto 
e Artur Moreira. Solistas: Fernando Serafim, 
Teresa Mónica e F. Santos. No AR.CO , até 
meados de Junho, às quintas, sextas e sába-
dos (18.45).  
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DO SUMARIO  o  

ARTIGOS  

Juan Mozzicafreddo — SOBRE A TEORIA DAS CLASSES SOCIAIS  
Virgínia Ferreira — MULHERES, FAMÍLIA E TRABALHO DOMÉSTICO  

Carlos Fo rtuna — PARA UMA SOCIOLOGIA DA POPULAÇÃO  
Fernando Ruivo — APARELHO JUDICIAL, ESTADO E LEGITIMAÇÃO  

Boaventura de Sousa Santos — A QUESTÃO DO SOCIALISMO  
Mart in Kayman — MOVIMENTO TRABALHISTA INGLÊS  

Adelino Fortunato — A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL  DO TRABALHO  

4  

Próximo número: A Pequena Agricultura em Po rtugal; Comunicações do 1.° Colóquio de Estudos  
Rurais; Faculdade de Economia, Coimbra 1981.  

PREÇO 220$00  

Assinaturas 450:00 Apa rtado 416, 3008 Coimbra Codex  

Obras de  

AUGUSTO ABELAIRA  
O TRIUNFO  DA MORTE  

Uma novidade Sá da. Costa  

Um dos mais importantes autores portugueses contempo-
râneos, agora na Sá da Costa.  
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Fotografia  

Coimbra 
é uma lição 
Os II Encontros de Fotografia em 
Coimbra constituíram um 
acontecimento de indiscutível 
importância — por tudo o que se 
viu e ouviu, se aceitou e recusou, 
se consagrou ou desmascarou. 

António Sena 

As rãs coaxaram durante toda a noite. De 
madrugada a ribeira da Se rtã ainda transpor-
tava alguma neblina à superfície. O sr. José 
Moleiro, 76 anos mostrava-nos revistas por-
nográficas alemãs fazendo comentários em 
verso rimado às fotografias. Levava o indica-
dor e o polegar à boca, molhava-os de saliva e 
passava lentamente as páginas onde as foto-
grafias já estavam meio carcomidas pelos ra-
tos, a tinta de impressão gasta nos cantos ou 
descoloridas pelá humidade e o sol. 

Uma das filhas do senhor José Moleiro tra-
zia-nos uma cesta de batatas e acabou por fi-
car à porta, desviando o olhar e os ouvidos das 
Sexphoto, já somente reduzidas a escassas pá-
ginas enquanto outras, manchadas por vinho 
morangueiro, não deixavam dis tinguir um 
corpo do outro. Os dedos de José Moleiro con-
fundiam-se por vezes com uma perna, exage-
ravam um seio, escondiam um sexo. 

As fotografias têm isto de viajarem, de se-
rem comidas e apalpadas, este lado tão pro-
fano quanto sagrado de espantarem os olhos, 
o coração e o sexo, apesar da sua imensa fra-
gilidade. Não se gosta apenas daquilo que elas 
nos mostram, mas também do sítio e da for-
ma em que estão. 

Se a maior qualidade dos II Encontros de 
Fotografia de Coimbra voltou a ser a forma 
como romperam a burocracia fotográfica des-
te país, e o conjunto de fotografias e fotógra-
fos que conseguiram reunir do bom e do péssi-
mo o seu maior defeito voltou a ser o desle ixo 
com que encaram a edição fotográfica, no 
fundo aquilo que verdadeiramente fica de um 
acontecimento passageiro: um catélogo, a 
impressão fotográfica em todos os sen tidos. 

Divididos em várias exposições e activida-
des, os Encontros de Coimbra demonstraram 
ser o acontecimento fotográfico que, em Por-
tugal, reúne e movimenta, esquece e lembra o. 
pior e o melhor de fotografias e fotógrafos — 
isto não deixa de ser saudável: coisas para re-
ter e coisas para deitar fora. 

Quatro olhares 
desatentos 

Para deitar fora são quase por inteiro todos 
estes quatro  olhares que não viram quase nada. É 
tradicional na história da fotografia portuguesa 
uma atitude predominantemente documen-
talista à qual ainda hoje não somos alheios. 
mas convem assumi-la, não de uma forma exi-
bicionista como Ricardo da Fõnseca, imatura 
e estereotipada como Paulo Robe rto, populis-
ta e confusa como Guilherme Silva ou incoe-
rente como Luís Fontes, mas de uma forma 
profunda e dedicada, quer dizer, descobrir 
Coimbra não apenas através do olhar, mas da 
sua história ou da sua vivência urbana e, para 
isso, é preciso ler (no mínimo, o Guia de Por-
tugal) e viver por dentro (no mínimo, do As-
tória ao Mondego, das prostitutas aos estu-
dantes). Exceptuando a qualidade de duas fo-
tografias de Luís Fontes, a do homem que me-
xe na carteira e a do cauteleiro, onde a memó-
ria de Tony Ray-Jones de ixa um sabor agra-
dável, nada nos fica. Sendo o seu perigo e a  

nossa tentação, temos de aprender a perceber 
e aproveitar a «superficialidade» da fotografia 
e o seu imediatismo, não evitando, por ques-
tões académicas ou puristas, qualquer outra 
forma de expressão ou «impressão». 

Espaço CEF 

Não é demasiado repetir que a fotografia é, 
entre os meios de expressão gráfica, aquele 
que tem o privilégio de ser o lugar favorito e 
fácil do plágio, sobretudo quando se exibem 
apenas unia ou duas imagens e, ainda por ci-
ma, quando se faz residir a sua informação 
estética num mero artifício tecnológico — ma-
nipulação de laboratório ou habilidade de re-
gisto. 

A mostra dos colaboradores do Centro de 
Estudos de Fotografia é um exemplo da gra-
tuitidade em que pode cair a fotografia nas 
exposições colectivas que pouco têm de colec-
tivo além de estarem uns ao lado dos outros, e 
nada de comunitário, o que seria bem mais 
interessante. De qualquer forma, não me es-
queço das fotografias de José Viana, obtidas 
no compartimento de um comboio, onde a 
amizade transparece no modo como aquelas 
pernas e rostos se organizam como se o en-
quadramento fotográfico fosse, também ele, 
um lugar de celebração do afecto e um modo 
de o conter através de uma mão que se move e 
fica tremida ou de um boca que se abre e não 
se ouve; não me esqueço também das fotogra-
fias de Oscar de Almeida, onde os cães com-
pletam o universo das pessoas dando-lhe o in-
sólito que elas parecem esquecer. Venham 
mais fotografias. 

Pal Nzlin 

Brrreeeeeeeeeeeeeee! 
Há poucos fotógrafos portugueses pareci-

dos com as fotografias que fazem. Pal Nzlin é 
um deles. 

De cabelos para trás e nariz para a frente, 
com os olhos ne rvosos e hesitantes entre o ex-
terior e o interior, as suas fotografias devem 
ser olhadas e sentidas pela sequência, e não 
por unidades separáveis. Da série «Testemu-
nha em Fuga» (agora em exposição em Car-
diff) a esta pequena «frase» escrita na parede 
de Coimbra, elas são uma bofetada no confor-
mismo da «boa fotografia». 

Mais importante do que cairmos na tenta-
cão tão frequente de elegermos uma fotogra-
fia entre as outras é fazermos -a viagem de vê-
las: de claros/escuros intensos, de enquadra-
mentos por vezes provocadores da própria 
composição, do universo sobreaquático ao su-
baquático, as fotografias podem ser uma boa 
maneira de viver. Ce rtamente com a fluência 
(e não a influência) de Robert Frank a Larry 
Clark, as fotografias de Pal Nzlin podem, pe-
las coisas de que mostra, e pelo modo como as 
mostra, considerar-se absolutamente indis-
pensáveis para arejar as preocupações docu-
mentalistas. 

Modus inveniendi 

Jorge Molder expôs uma série de fotogra-
fias divididas em dois capítulos. O primeiro 
situava-se num levantamento das penunbras, 
das transparências e dos reflexos numa espé-
cie de ensaio literário que continuava no se- 

gundo capítulo com algumas fotografias de 
uma casa em degradação. A"subtileza das 
suas provas era prejudicada pelos passe-
partout em cartolina invertida, utilizando o 
verso de cor-creme. 

A simbologia certamente especulativa dos 
temas escolhidos; aliada a um tratamento de 
laboratório bem próxima da alquimia, faz de 
Jorge Molder um fotógrafo com um percurso 
coerente e que poderia ganhar ainda com al-
gumas heresias. Não foi com elas que a Idade 
Média, pré-histórias da fotografia, fez as suas 
maiores partidas e os seus melhores sucessos? 

Aquela de um banco perto de uma janela 
pareceu-me um possível desvario da sequência 
e uma pista provável para algumas pervesida-
des e ironias que se pedem à excessiva serieda-
de literária de Jorge Molder. 

Alice Gentil Martins 

A incultura ou a ignorância, quando pre-
tensiosas, tornam-se uma doença irreversível. 
A pequena obra de Alice Gentil Martins pode 
ser um excelente meio de detectar essa doença 
naqueles que a obse rvam. Primeiro, porque 
ela provém de uma concepção fotográfica his-
toricamente enraizada na gravura — daí o 
modo como as fotografias estão assinadas, da-
tadas e, sobretudo, a referência ao número da 
prova em relação ao número da tiragem 
(1/10). Segundo, porque a referência perma-
nente a «grandes nomes», mestres estrangei-
ros, nomes portugueses, «monumentos» da 
história da fotografiá, nome importante, no-
mes significativos, personalidade da fotogra-
fia em detrimento das fotografias, e o recor-
rer permanente às influências presentes, é o 
sintoma da crítica fácil e provinciana, já que 
as fotografias de Alice Gentil Martins têm a 
ver com uma filosofia de que Minor White é 
apenas um estimulador — daí a suficiência de 
um número reduzido de provas expostas, da 
sua grande qualidade de composição e im-
pressão e do olhar meticuloso das provas por 
contacto. 

Não se pode pedir mais e melhor a imagens 
que provêm de uma concepção reservada da 
fotografia. Só se pode esperar. 

De morte e' de percursos 

As  fotografias  de Manuel Francisco Miran-
da eram de morte. «Um bom bocado farto da 
fotografia avulso, compostinha e bem passada 
a papel», pode surgir assim uma nova manei-
ra de usar as fotografias, talvez pessoal mas 
despreocupada. O mesmo se poderá dizer dos 
«Percursos» de Carlos Valente, apesar de es-
tarmos frente a uma obra mais indecisa e me-
nos coerente, apesar de mais atractiva ao so-
correr-se de polaroids, de pintura das provas 
ou de grafismos sobrepostos. 

Perestrellos Photographos 

Desta mostra apenas o seguinte: a história 
da fotografia e, em particular, a «arqueologia 
fotográfica» costuma criar as suas próprias 
raridades para se promover. Ainda mais 
quando a investigação histórica da fotografia 
em Portugal se resume ao trabalho mais ou 
menos solitário de alguns apaixonados furio-
sos com a sua ignorância. Ora, e independen-
temente dos problemas de património em que 
está envolvida a casa Perestrellos Photograf-
hos, não basta mostrar algumas fotografias 
«antigas» e alguns aparelhos «antigos» para se 
fazer uma exposição de pretensa importância 
histórica e, muito menos, artística. Não só é 
uma casa de fundação tardia e nunca pioneira 
(a casa Vicente é muito anterior) como as fo-
tografias expostas não permitiam sequer uma 
visão documental da época e não passavam de 
registos académicos bem executados. 

Diálogo com a metáfora 

Fotografando paisagens com árvores, mu-
ros e caminhos, sem, pessoas, e também não 
privilegiando a presença da luz pela ausência 
de sombras que resultam apenas de texturas 
diferenciadas ou de marcas subtis no terreno 
e, por outro lado, opondo-lhe uma outra série 
onde a luz, as sombras, os brilhos, as transpa-
rências e partes de pessoas são as principais 
evidências, as imagens de Paul Hill consti-
tuem um repositório de metáforas da própria 
fotografia, da sua capacidade de sugestão, a 
que não é alheio o contacto dialogante com 
outros fotógrafos (Dialogue with Photo-
graphy, Thames and Hudson) de Imogen 
Cunningham a Minor White. Na primeira sé-
rie o rectângulo fotográfico-se rve nitidamente 
para compor reunindo; na segunda se rve para 
compor cortando. 

Paul Hill, professor fotógrafo, o rientador 
de «Workshops», ensaísta nalgumas revistas 
de fotografia europeias, esteve em Coimbra 
com a sua exposição «The Photogragh as Me-
taphor» e deu um «Workshop» em que a falta 
de condições mínimas de trabalho de labora-
tório veio prejudicar os resultados. 

No entanto, a parte mais interessante da 
presença de Paul Hill foi a sua confrontação, 
não pessoal e directa, mas pelas posições e 
pontos de vista expressos com Gilles Mora, 
redactor-chefe da revista francesa 
Cahiers de la Photographie, e William 
(Bill) Messer, americano, orientador de 
uma galeria de fotografia em Cardiff e co-
autor do estimulante livro About 70 Photo-
graphs (com Chris Steele-Perkins). Evitando 
discreta e cerimoniosamente a confrontação 
directa (o que foi pena), a presença dos três e 
as suas afirmações revelaram contudo o pano-
rama actual da produção teórica/crítica e da 
prática fotográfica: primeiro, elas davam as 
três informações dominadoras, francesa, in-
glesa e americana; segundo, elas davam o per-
curso que começava na Gália da «palavra divi-
na», passava pela velha Albion do misticismo 
conservador e terminava com os colonos im-
pacientes à procura do Mundo Novo: 

Para Gilles Mora, «quando faço estas foto-
grafias tenho na cabeça toda a literatura e to-
das as fotografias que conheço», de McCullers 
a Faulkner, de Walker Evans a Ben Shahn, e 
a fotografia vive agora como resultado de uma 
crítica literária, à sombra do fantasma verbal 
de Barthes e do saudosismo fotográfico dos 
vagabundos USA (ele próprio, Bernard Plos-
su e Jean Loup Sieff, além de outros, retor-
nam aos States inevitavelmente) — escreve-se  
mais do que se fotografa —, enquanto Paul 
Hill se dedica a uma pedagogia quase mística 
e contemplativa da fotografia — escreve-se  
tanto quanto se fotografa — e Bill Messer vive 
obcecado com a viagem, os prazeres das liga-
ções amorosas, as fotografias intimistas e/ou 
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Fora de Coimbra 

Longe de Coimbra, na Covilhã, e exacta-
mente no dia seguinte ao fecho. dos II Encon-
tros, inaugurou-se a exposição «Gente dos 
Têxteis», de José Reis. 

«Queria registar e interpretar atitudes, pe-
rante o trabalho e os momentos de lazer, de 
pessoas que laboram a diversos níveis de ge-
rência e estágios de produção da indústria 
têxtil.» A exposição de José Reis, inserindo-se 
na tradição documentalista de Jacob Riis, Le-
wis Hine e, simultaneamente, na perspectiva 
fotojornalística de ensaio, constitui um pro-
jecto interessante, infelizmente apenas sobre a 
indústria têxtil britânica, já que foram as en-
tidades britânicas que proporcionaram a sua 
execução. 

José Reis ressalva que «Gente dos Têxteis» 
não é uma visão globalizante. « E.  simplesmen-
te uma selecção das muitas fotografias prefe-
ridas para este projecto», mas é evidente que 
este projecto não se apaga ao ver as suas fo- 

«Desde Dezembro de 1979 que está a tra-
balhar com o grupo Perspektief: doze fotógra-
fos que tentam estimular e dar outra vida à fo-
tografia criativa na Hblanda e na Eu ropa. O 
grupo tenta atingir os seus fins através de uma 
galeria em Rotterdam permanentemente 
aberta ao público onde se organizam exposi-
ções, colóquios, etc. 

A revista Perspektief é o órgão de Informa-
ção da galeria. 

José Rodrigues é coordenador de exposições 
da galeria Perspektief e aproveita este meio 
para lançar um apelo a instituições e fotógra-
fos no sentido de organizar exposições e troca 
de ideias.» 

Infelizmente (e novamente) um catálogo e 
um cartaz pessimamente impressos prejudica 
a visão intimista, criadora de laços de afecto, 
das suas fotografias. Afastados há muito da 
qualidade gráfica e profissionalismo editorial 
de homens como David Corazzi ou Emilio 
Biel no século XIX, de Marques Abreu no 
princípio deste século, e de Manuel Rodrigues 

provocatórias — fotografa-se mais do que se 
escreve. 

A viagem transatlântica de uma civilização 
do Verbo para uma civilização da Imagem é 
uma constatação interessante da pa rticipação 
dispersa dos três. 

«O professor de fotografia deve ser capaz de 
convencer os seus alunos a evitarem tirar uma 
quantidade exagerada de fotografias, mas li 
mitâr em lugar de as evitar. Tratar o banal é 
quase sempre um dos exercícios mais infor-
mativos ao qual se pode dedicar o estudante, 
pois reconhecer a necessidade dessa limitação 
conduz o aluno a compreender melhor todo o 
potencial sem limites da criatividade visual» 
(Paul Hill). 

Atget saía de casa pela madrugada, quando 
ainda poucas pessoas atravessavam as ruas, 
transportando perto de 30 quilos de material 
fotográfico, aproveitando os contrastes míni-
mos do dia, a visão frontal e desmascarada. 

Heinrich Zille 

As fotografias da exposição de Heinrich 
Zille são somenos (como se diz nos Açores), os 
desenhos e gravuras também. O que é, pelo 
contrário, fortemente interessante, e uma das 

Os primeiros passos do olhar 

Separada das outras mostras e reduzida a 
um monte de amplicópias mais ou menos caó-
ticas, a exposição das primeiras experiências 
fotográficas dos alunos das escolas de 
Coimbra era um bom exemplo de como nós 
podemos aprender com o acaso, descobrir ne-
le os mistérios dos olhares passageiros, fugiti-
vos, daquilo que vulgarmente referimos como 
«olhar sem ver». 

tografias. E só nessa medida que podemos 
achá-la insuficiente. 

Apesar de, numa perspectiva sociológica, 
ser discutível a profundidade do trabalho rea-
lizado — nomeadamente, relação com os 
transportes de circulação para o trabalho, o 
ócio ou o descanso, relação entre local de tra-
balho e local de habitação, relação familiar, 
relação trabalho/desemprego/marginaliza-
ção, etc. — constitui uma primeira tentativa 
para futuros projectos mais audaciosos, 
exaustivos e menos imediatos. 

O que é preocupante nesta exposição nada 
tem a ver com as fotografias directamente 
mas com (novamente) a edição fotográfica, a 
concepção de fotografia impressa: um catálo-
go mal impresso que prejudica ingratamente 
as fotografias com um texto de introdução in- 

Eugene Atget 

Subiam-se umas escadas de madeira e an-
tes de chegarmos ao patamar já podíamos ler: 
«Documentos para Artistas». Utrillo e Bra-
que, Derain e Picasso subiram provavelment e . 
aquelas escadas à procura de realidades, e 
Dali ou Man Ray para as promoverem ao sur-
real. 

Como diz Romeo Martinez na excelente 
monografia publicada pela Electa Editrice, «a 
cronologia de Atget dissipa-se por 1879» e dis-
sipa-se também por detrás do surrealismo de 
André Breton, dos «objets trouvés», tal como 
a realidade acaba sempre, e modestamente, 
por ficar atrás de todas as pinturas, de todas 
as esculturas, de todos os filmes, de todas as 
palavras e de todos os sonhos, esquecida ou 
deslembrada. A exposição de Eugene Atget 
durante os Encontros de Coimbra permite-nos 
descobrir essas traseiras de alguma pintura e 
literatura fundamentais do princípio do sécu-
lo. 

Qualquer exposição cansa e em pa rticular 
as exposições de fotografias; habituados a tra-
tá-las sobre papel, acessíveis à aproximação e 
à sua manipulação, as fotografias de Eugene 
Atget influenciaram, através de revistas e li-
vros, as fotografias de Walker Evans, a crítica 
de John Scharkowsky ou os escritos de André 
Breton. 

e Sebastião Rodrigues nos anos 50/60 cami-
nhamos a passos largos para o desleixo e a ir-
responsabilidade que nos (às fotografias) só 
prejudica e atrasa. Ainda por cima quando as 
impressões originais de José Rodrigues são de 
uma delicadeza extrema semelhante ao seu 
projecto-quase  «oriental» dos amigos, das coi-
sas próximas (o chapéu-de-chuva e a mulher, 
as cadeiras e janelas, o vidro do carro ou da 
camioneta), das deslocações familiares (o Ca-
bo Espichel, a praia e o navio, a criança em 
frente da montra). Em particular, gostava de 
referir duas outras fotografias além da repro-
duzida: «Por volta do meio dia» e a «visão» 
através do pára-brisas do carro, meio desfoca-
da, e que constitui a mais liberta e uma excep-
ção das outras. Destas «Celebrations of Sub-
jectivity» estou a lembrar-me simultaneamen- 

felizes obras do acaso, é esta exposição apare-
cer em Coimbra, de um homem que fez indi-
ferentemente fotografias, litografias e dese-
nhos. A ignorância persistente em aceitar a 
fotografia como uma técnica de gravura, ori-
ginando assim catálogos como os dos Encon-
tros de Coimbra, da Gente dos Têxteis ou do 
José Rodrigues, simplesmente vergonhosos, 
pode ter a sua terapêutica na obra de Heinrich 
Zille enquanto todo gráfico. - 

Nascido em 1858, já em 1872 começa a 
aprendizagem da litografia e em 1877 ocupa-
se já da Sociedade de Fotografia de Berlim. A 
discussão de P.H. Emerson e Robinson no sé-
culo XIX prolonga-se ainda hoje por este me-
do pretensioso e purista em aceitar a fotogra-
fia como artesanato. Daí a inconsistência de 
muita fotografia contemporânea. 

suportável. Já é tempo de perceber-se o desin-
teresse total deste tipo de texto prévio, delírio 
de palavras que ignoram a fotografia e a re-
metem para um lugar de pitoresco intelectual. 
Ele contraria as próprias fotografias de José 
Reis que não o merecem. 

Esta exposição estará ainda em Viana do 
Castelo, Braga, Po rto, Coimbra e finalmente 
Lisboa. Seria interessante por parte de José 
Reis investigar as formas de receptividade da 
sua mostra e do seu catálogo através destas ci-
dades e reorganizar então uma outra exposi-
ção (talvez incluindo a indústria têxtil em Por-
tugal). Boa viagem. 

Mais longe ainda, no Museu de Evora, este-
ve aberta uma exposição de José Rodrigues. 
Nascido em Lisboa a 4.5.51 mas vivendo em 
Evora até 1968, pa rtiu depois para Paris e 
Amsterdão. Fez os cursos de fotografia de 
Apeldoorn e Haia. 

te de Minor White, de Diane Arbus e da fo-
tografia Subjectiva alemã. 

«As minhas fotografias não têm uma men-
sagem particular, são momentos da nossa vi-
da quotidiana. Não quero prender-me a esti-
los ou direcções. Fotografo uma pedra com o 
mesmo prazer com que faço um retrato. 

É o mistério das coisas e a vida das pessoas 
que me seduz.» diz José Rodrigues. 

Melhor ainda do que a exposição, pois tal-
vez não seja este o modo de fluir/fruir apro-
priado para estas fotografias, tão próximas da 
experiência comunitária e privada, ,são as 
amplicópias vendidas ou oferecidas pelo au-
tor, estas sim, impressas de acordo com os 
originais, numa espécie de postais/fotografias 
que andam de mão em mão, de olhos em 
olhos. Precisamos delas. • 
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Conversa 
por terras 
do antigo 

(sob o signo do so 
circunvizinhas 
Reino de Benim 

rriso) 

Alexandre Pinheiro Torres 

D a Universidade de Po rt  Har-
court  seguimos num Peu-
geot guiado pelo chauffeur 
particular do director da 
School of Humanities, em 

direcção a Okrika. 
Encontrámo-nos no coração do antigo 

Biafra, território hoje de Rivers State, um 
dos dezasseis Estados da moderna Nigé-
ria. A estrada é bem asfaltada mas de 
péssimas bermas. Circula-se a enorme ve-
locidade. Estamos em Fevereiro. O calor 
é sufocante. Alguns dias antes tivera uma 
noção do que seria a estação das chuvas, 
quando o céu se escancarou e a água caiu 
como um chicote desalmado sobre o cam-
pus, despido de árvores, mas mesmo à 
beira da floresta equatorial. Pela noite, 
mosquitos, borboletas, insectos estra-
nhissimos entraram-me aos milhões pela 
casa dentro. Vinham assustados, desper-
tos do seu sono líquido dos rios, agora 
cheios de manchas negras  de  petróleo. A 
Nigéria está rica. No meio de Po rt  Har-
court , terras  por  onde jornadeou João 
Afonso de Aveiro no .século XV, um dos 
braços do enorme delta forma um espesso 
e estreito braço de ria, sobre a qual pen-
dem árvores estranhíssimas completa-
mente negras. Oleo às pastas. Dá vontade 
de cortar uma fatia, pô-la a aquecer, e, 
derretida, enfiá-la pela boca do carter do -
automóvel. 

Segue a meu lado o famoso escritor ni-
geriano Chinua Achebe. Não resisto a re-
gistar pequena parte do diálogo (monólo-
go?) que travei com ele logo que nos 
apeámos à beira da extensa e estreita 
ponte que leva à ilha de Okrika, em pleno 
delta, ponte tão estreita que nela não ca-
bem automóveis. 

«Qual a sua posição actual em relação 
ao colonialismo europeu na A frica?», per- 
gunto, sem imaginação. Tão longe quan- 
to a vista alcança, é uma paisagem de 
ilhas: extensíssimo tecto de folhas a arder 
do seu fogo verde. E pena, penso, que o 
mar, ainda tão longe, não se aviste. 

Achebe sorri-se. 
«Toda a gente sabe que a Nigéria é uma 

criação arbitrária dos ingleses. Quatro ; 
 centas e uma línguas, segundo a professo-

ra Kay Williamson. Só aqui em Rivers 
State, dezasseis.» Apontou Okrika, «Ali 
naquela ilha fala-se um idioma que mais 
ninguém fala em qualquer das outras 

'ilhas até ao mar. O colonialismo foi o dia-
bo, mas, a frio, vinte anos depois da inde-
pendência, tenho de confessar calma- 
mente, já sem qualquer paixão, que deve-
mos-qualquer coisa a esse terrível diabo. 
O colonialismo criou, por exemplo, gran-
des unidades políticas onde havia cente-
nas delas. Claro que há imensas áreas em 
Africa onde o colonialismo dividiu o mes-
mo grupo étnico por três ou quatro potên-
cias europeias. Um problema!» 

Achebe enfrenta o sol sem pestanejar. 
Damos mais uns passos e entramos na vi-
la de barracas pobres e paupérrimas. Eis 
os contrastes de um país riquíssimo. 

«O colonialismo — e isto é falar dele 
como uma coisa enterrada que já não se 
odeia — teve porém a vi rtude de reunir 
muitos povos diferentes que até aí se ti-
nham voltado ostensivamente as costas, 
quando não em contínuas guerras.» 

E a minha vez de sor rir. Tendo corrido 

a África ouço pela primeira vez alguém 
empregar a palavra «virtude» em relação 
ao colonialismo. 

«Virtude?», interrogo cauteloso. 
«Então vocês, europeus, nunca foram 

colonizados? Quantos séculos estiveram 
os portugueses sob a pata dos celtas, go-
dos, romanos, árabes, o who's who da . 
Antiguidade? _ Quero ser mais claro. É 
evidente que a Africa sofreu horrores co-
mo o colonialismo europeu. Do ponto de 
vista das relações humanas e da dignida-
de  constituiu o desastre histórico mais 
completo que é possível imaginar.» 

Passa-se, entretanto, quase uma hora 
na visita de Achebe ao chefe da aldeia. 
Habitação extremamente pobre. Mas é 
curioso de ver que as inúmeras pessoas 
que se encontram no pátio de terra batida 
sorriem francamente. Falam eufóricos a 
sua algaravia, são de fo rte constitução• 
física e têm todo o aspecto de estarem 
bem alimentados. 

Espanto-me que o chefe da tribo me 
ofereça, às vénias, uma garrafa de gin 
Gordon. Tenho de me levantar e fazer-lhe 
outras tantas contumélias. 

«Quais as suas esperanças quanto à 
possibilidade da literatura nigeriana se 
tornar de interesse universal?», inquiro, 
logo que saímos do compound do chefe. 

«Para já», responde-me, «a literatura 
da Africa moderna tem-se limitado, qua- 

se exclusivamente, à realidade da vida 
africana. Poucos escritores africanos da 
língua inglesa procuram os sells temas fo-
ra deste continente. Muitos escritores de 
países com passados coloniais têm-no fei-
tom isso é um facto. Mas os escritores 
africanos não podem voltar as costas às 
diferentes culturas que representam. A 
ficção, por exemplo, é, aqui, um eco lite-
rário duma realidade que nos entra de-
masiado pelos olhos dentro. 

Os escritores sentem-se irresistivel-
mente atraídos pelo tema, do destino da 
raça negra num mundo que foi progressi-
vamente recriado pelo homem branco se-
gundo a sua própria imagem, para glória 
e proveito dele, um mundo em que os 
negros foram empurrados do seu paraíso 
para se tornarem em pobres crianças ór-
fãs de mãe, essas  crianças  cujas vozes ou-
vimos nos «espirituais» negros america-
nos, como em tantas histórias da literatu-
ra oral africana. Claro que o tratamento 
do tema varia de escritor para escritor. 
Temos uma literatura de apelos patéticos 
como temos outra de aceitação táctica. 
Temos o libelo de protesto, do mesmo 
modo que a ironia amarga. -E temos, co-
mo cúpula, a afirmação altiva dos valores 
«não-brancos», umas vezes propostos em 
estilo defensivo, outras vezes em tom de 
altivo desafio». 

É quando páro a contemplar os com- 

pridissimos barcos de pesca, construídos 
como nas eras mais primitivas, embarca- 
ções nascidas de um longo tronco de árvo-
re escavado com paciência sem fim. Mas, 
à ré, em quase todos, um motor japonês 
Yamaha. 

«Está a ver. Os motores fora de borda 
foi o petróleo quem no-los deu. Uma me-
táfora nigeriana. Somos agora mais civili-
zados por isso? É preciso que os europeus 
se lembrem do seguinte: o passado das 
várias sociedades africanas, com todas  as 

 suas imperfeições, não- foi a tal longa noi-
te de selvageria de que vocês, colonizado-
res, com a boca posta em Cristo, nos vie-
ram libertar. Como consequência, anda-
mos hoje aqui às costas com a língua in-
glesa. E escrever em inglês levanta, para 
um escritor nigeriano, sérios problemas. 
Encontramo-nos muitas vezes a descrever 
situações ou estilos de pensamentos que 
não tem qualquer ponto de contacto com 
o way of life britânico. De duas uma: ou 
tentamos transpor o que pretendemos di-
zer dentro dos limites de um inglês con-
vencional ou, então, arriscamos no jogo 
de ultrapassar esses ' limites para que, 
alargadas as fronteiras do convencional, 
possamos exprimir melhor o nosso mun-
do. O primeiro método dá como resulta-
do um livro pouco ou nada inspirado, um 
texto chato. O segundo pode resultar em 
algo de novo na língua inglesa, Aliás, o 
escritor, nesta ânsia de novidade, pode 
descontrolar-se. O que não defendo é in-
glês mal escrito: um inglês tão mal escrito 
à nossa maneira que se diga, pejorativa-
mente, isto é «inglês da Nigéria». Alargar 
as fronteiras do inglês de modo a que este 
possa acomodar as diferentes culturas 
deste país é uma excelente ideia desde que 
esse alargamento se faça à custa de um 
domínio superior da língua. Não-acredito 
no escritor analfabeto do idioma em que 
escreve. Que se diga: «inglês da Nigéria» 
em tom admirativo.» 

É já debaixo de um telhado de colmo e 
ráfia, a tomar uma bebida, que me vai 
desfiando, em tom sério, o que se segue: 

«Bato nesta tecla: que os europeus se 
desiludam se julgam que foi da boca deles 
que, pela primeira vez, ouvimos falar de 
cultura. As sociedades africanas nunca 
foram dela destituídas. Com  imensa fre-
quência encontrámo-nos perante uma fi-
losofia de grande profundidade, valor e 
beleza. A poesia delas é de alto nível. E 
havia uma enorme dignidade nessas so-
ciedades. Uma dignidade que o colonialis-
mo nos roubou. Estamos, porém, a recupe-
rá-la a passos largos. O papel do escritor 
africano é ajudar a que os diferentes po-
vos deste continente a reconquistem 
lembrando-lhes (para que eles não se es-
queçam) o que lhes aconteceu, o que lhes 
foi roubado, o que perderam durante o 
colonialismo. Repito: o colonialismo 
trouxe à Africa várias coisas utilizáveis. 
Não foi só sangue derramado. A verdade, 
porém, é que nunca seremos europeus.» 

Eu digo «cheers!». Achebe replica: 
«cheers!». Batemos os copos numa sauda-
ção. Copos com sumo verdadeiro de ana-
nás e cubos de gelo. Gelo quase no Equa-
dor. Terá sido esta uma das coisas que os 
africanos ganharam com o colonialismo 
europeu? Para já, neste breve momento, 
suspenso o juízo, à maneira grega, (prati-
cando a èpoché, como diriam os técnicos 
da filosofia), o europeu e o africano sor-
riem.   ■ 
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